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1. Inleiding 
 

Landelijke ontwikkelingen en maatschappelijke trends, zoals robotisering, automatisering en 

digitalisering, en een toenemende kennisintensiteit, zorgen ervoor, dat er op de arbeidsmarkt en met 

name op het middensegment1 (variërend per sector en niveau) een grote druk ontstaat. De druk op 

het middensegment is uiteraard ook van invloed op het middelbaar beroepsonderwijs en de kansen 

van mbo afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Zij zullen meer dan ooit te maken krijgen met deze 

veranderingen op de arbeidsmarkt en vernieuwing van taakinhoud. Ook bijscholing, omscholing en 

opscholing zullen veel meer gemeengoed worden om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te 

behouden (Sociaal Economische Raad (SER), 2017). Overheid en bedrijfsleven doen (terecht) een 

beroep op het mbo om (werkende) vakmensen op te leiden of bij te scholen en ervoor te zorgen dat 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zich kwalificeren.  

 

De regio Zuid-Limburg kent daarnaast nog andere uitdagingen. Uitdagingen met betrekking tot 

demografische krimp, krapte op de arbeidsmarkt, lage arbeidsparticipatie, en een groot aandeel van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd bloeit de economie, neemt de vraag op de 

arbeidsmarkt toe en ontwikkelt Zuid-Limburg zich als een kennisintensieve en innovatieve regio. Het 

is de verantwoordelijkheid bij uitstek van het mbo om bij te dragen aan deze ontwikkelingen in de 

regio. Dit past niet alleen bij de wettelijke taak om onderwijs te bieden gericht op beroepskwalificatie, 

doorstroomkwalificatie en burgerschapskwalificatie; het raakt ook onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en sluit aan bij de landelijke mbo-agenda (Regeerakkoord 20172), het 

Bestuursakkoord 2019-20223, en de regionale Limburg Agenda 2030 (zie § 2.2.4).  

 

1.1. Fusieschool ROC Zuid-Limburg – Arcus College/ROC Leeuwenborgh4 

Om te kunnen anticiperen op de economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in deze 

regio gaan Arcus College en ROC Leeuwenborgh fuseren. Minister van Engelshoven (OCW) heeft 

ingestemd met de fusie (oktober 2018). De juridische en bestuurlijke fusie staan gepland voor 1  januari  

2019, de institutionele fusie is voorzien per 1 augustus 2019 (één BRIN-nummer).  

Door intensieve samenwerking van het mbo met vso/vo en hbo, gemeenten en provincie, bedrijven 

en instellingen is het nieuwe ROC in staat om kansen te pakken en uitdagingen aan te gaan. In 

afstemming met de interne stakeholders en de stakeholders in de regio is, voor de komende jaren, een 

gezamenlijke missie, visie en strategie ontwikkeld voor de fusieschool ROC Zuid-Limburg. Dit is 

vastgelegd in de beslisnotitie5 voor de fusie (Arcus College; ROC Leeuwenborgh, 2018). Trots, 

vertrouwen en lef (zoals verwoord in het Bestuursakkoord), vormen ook voor ROC Zuid-Limburg het 

                                                           
1 Het middensegment kan gedefinieerd worden als middelbaar opgeleiden, als middenberoepen of als 
middeninkomens (Sociaal Economische Raad (SER), 2017)  
2 Het Regeerakkoord 2017 benoemt de opgave waarvoor het mbo staat als volgt:  
a) een betere aansluiting op het regionale arbeidsmarktperspectief; b) meer diversiteit in soorten opleidingen; c) 
het verbeteren van de overgang van v(mb)o naar mbo en hbo; d) het ontwikkelen van digitale vaardigheden en 
vaardigheden voor actief burgerschap.  
3 In het Bestuursakkoord 2018 staan drie speerpunten centraal: aandacht voor jongeren in een kwetsbare 
positie, gelijke kansen in het onderwijs, en onderwijs dat beter voorbereidt op de arbeidsmarkt van de 
toekomst. Specifieke aandacht wordt gevraagd voor het zoeken naar regionale oplossingen en het via 
ecosysteembenaderingen vormgeven van de samenwerking met het bedrijfsleven.  
4 Er is een traject gestart voor een nieuwe naam; ROC Zuid-Limburg is de werknaam. 
5 Beslisnotitie fusie: LAvenir ontketent innovatie (juni 2018) – LAvenir is de eerdere werknaam fusieorganisatie 
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vertrekpunt voor onze toekomstvisie; uitdagend en vol ambitie. De beslisnotitie fusie bouwt voort op 

de huidige strategische beleidsplannen Arcus 3.0 (vanaf 2017) en Leeuwenborgh Maakt Het Verschil 

(LMHV) (vanaf 2015). De onderliggende visies komen sterk overeen: beroepsgericht onderwijs, leren 

in de praktijk, vorming van en deelname aan ecosystemen in de regio, aandacht voor kwetsbare 

doelgroepen en gepersonaliseerd/maatwerk leren in een eigentijds curriculum. Daarmee staan Arcus 

en Leeuwenborgh beiden voor een betere aansluiting tussen onderwijs, markt en maatschappij.  

Vanuit deze ambitie is deze kwaliteitsagenda als één gezamenlijk document voor beide ROC’s 

opgesteld en wordt het ambitieprofiel van de nieuwe instelling beschreven. De ambities en 

maatregelen zijn een verdere uitwerking van de beslisnotitie fusie. Het nieuwe strategisch beleidsplan 

is in ontwikkeling en zal medio 2019 gereed zijn. De beslisnotitie, het transitieplan voor de fusie, het 

nieuwe strategisch beleidsplan en de kwaliteitsagenda zullen op elkaar afgestemd en met elkaar 

verweven zijn.   

 

1.2. De Beslisnotitie en de Kwaliteitsagenda 

De beslisnotitie t.b.v. de fusie bevat de volgende kernthema’s: 

1) Onderwijsfilosofie: ook in de nieuwe visie benaderen we het (toekomstig) onderwijs primair 

vanuit de student en het werkveld. Dit wordt vertaald naar vier inhoudelijke pijlers: 

beroepsgericht, studentgericht, regiogericht, toekomstgericht. Studenten worden 

voorbereid op een dynamische arbeidsmarkt. Zij volgen een door henzelf uitgestippeld 

toekomstperspectief via efficiënte doorlopende leerlijnen in de beroepskolom.  

2) Bij deze onderwijsfilosofie past de besturingsfilosofie ‘teams in the lead’ waarbij ieder team 

de ruimte heeft om maatwerk te bieden en in te spelen op specifieke innovatievraagstukken. 

Afhankelijk van de teamvisie (afgeleid van de ROC-brede visie), stakeholders (studenten, 

docenten, bedrijven) en de branche waarvoor zij opleiden, volgen teams hun eigen pad. Er is 

ruimte voor diversiteit en eigen invulling. Teams nemen zelf initiatief voor vernieuwing en 

verbetering, en nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs(proces) en 

het resultaat. Op basis van de ambities genoemd in deze kwaliteitsagenda, verantwoordt het 

team zich over hun eigen doelstellingen, maatregelen en aanpak in het Doorlopende Team of 

Activiteiten Plan (DTP/DAP).  

3) Kwaliteitszorg: naast inhoudelijke diversiteit (teams aan zet) verschillen teams ook in 

teamontwikkeling (mate van verantwoordelijkheid, ontwikkelingsfase en taakvolwassenheid). 

Daarom is het van belang om binnen ons kwaliteitszorgstelsel een goede verantwoordings- en 

monitoringscyclus te hanteren en de kwaliteitscultuur te versterken. Voor de organisatie is het 

van belang om te investeren in goede onderwijskwaliteit. 

4) Disruptieve programma’s6: om te werken aan innovatie zijn vier disruptieve programma’s 

benoemd, waarbij gefocust wordt op digitalisering, modularisering middels 

onderwijsbouwstenen, socialisering en opleiding in en met het bedrijf. Deze programma’s zijn 

de sleutel tot verandering.  

Deze kernthema’s zijn ook leidend in deze kwaliteitsagenda. De landelijke speerpunten vormen een 

integraal onderdeel van deze thema’s.  

 

                                                           
6 De vier disruptieve programma’s zijn: Digitalisering, Flexibilisering van de opleidingenportefeuille, 
Samenwerkend groeien, Inclusief onderwijs (eerder benoemd als VOORdeel & Vervolg).  
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Een lerend, zich vernieuwend systeem veronderstelt experimenteerruimte en systematische 

terugkoppeling. Maar ook vakmensen en bewust vertrouwen (van der Meer, 2018) 

 

In deze fase van de fusie zijn bepaalde zaken nog niet concreet uitgewerkt. Het transitietraject voor de 

fusie-instelling loopt tot en met 2025. Mogelijk dat, gedurende het traject van de kwaliteitsagenda 

2019-2022, bepaalde doelstellingen in de kwaliteitsagenda bijgesteld moeten worden.  

Voor de kwaliteitsagenda worden in dit plan twee fases onderscheiden: fase 1 van 2019-2020 en fase 

2 van 2021-2022. De eerste twee jaren staan in het teken van de fusie, wordt verder draagvlak 

gecreëerd voor de onderwijsvisie, en zijn we bezig met samenvoeging van beide instellingen op 

systeem- en procesniveau. Tevens worden bepaalde thema’s (disruptieve programma’s) verkend en 

geëxpliciteerd en worden beleidsdocumenten van beide instellingen op elkaar afgestemd. In fase 2 

wordt ingezet op versnelling en het verder ontwikkelen van het transitieproces ‘onderwijs’. Deze 

fasering komt terug in de formulering van de ambities en de doelstellingen. Daarbij wordt ingezet op 

het bevorderen van een innovatief en lerend netwerk (bijlage 1 en bijlage 2).   

 

1.3. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het werkgebied van ROC Zuid-Limburg beschreven en is een externe en interne 

analyse gemaakt. De ontwikkelingen in de omgeving van het ROC, die van belang zijn voor de 

kwaliteitsagenda en (ook) aanleiding waren voor de fusie, worden beschreven. Vervolgens worden in 

de vorm van een SWOT analyse de sterktes en zwaktes (interne analyse), kansen en bedreigingen 

(externe analyse) van de organisatie geduid.  

Gebaseerd op de externe en interne analyse worden in hoofdstuk 3 de missie en visie beschreven en 

wordt een onderwijskundige vertaling gemaakt van de vier pijlers (beroepsgericht, studentgericht, 

regiogericht, toekomstgericht). In het bijgevoegde ‘A3 kwaliteitsagenda’ wordt dit uitgewerkt in 

ambities, maatregelen en beoogde resultaten.  

In hoofdstuk 4 wordt monitoring en verantwoording beschreven. Teams verantwoorden zich via de 

verantwoordings- en monitoringscyclus (P&C) van de instelling. Er wordt vooral vanuit een 

waarderende/lerende insteek gemonitord, waarbij dialoog en bewustwording worden versterkt 

(merkbaar). De inspanningen van het nieuwe strategisch beleidsplan (en dus ook de kwaliteitsagenda) 

moeten leiden tot een hogere onderwijskwaliteit (outcome - meetbaar). 

Vanwege de diversiteit van de teams worden er geen doelstellingen en KPI’s op teamniveau genoemd. 

Op instellingsniveau worden een aantal product- en procesdoelstellingen genoemd, die deels ook 

voortkomen uit het transitieproces en worden streefwaardes voor de kpi’s, die gekoppeld zijn aan de 

kernthema’s, genoemd.  

In hoofdstuk 5 wordt aan de ambities een (indicatief) budget gekoppeld. De indicatieve 

meerjarenbegroting wordt als aparte bijlage toegevoegd. 

Hoofdstuk 5 beschrijft op welke wijze gezorgd is voor intern draagvlak en externe betrokkenheid voor 

de plannen van ROC Zuid-Limburg.  

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de duurzaamheid van deze plannen. 

De beslisnotitie voor de fusie wordt als aparte bijlage toegevoegd.  
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2. Externe en interne analyse  
 

2.1. Werkgebied Arcus College/ROC Leeuwenborgh 

Zuid-Limburg is een afgebakend gebied, met een herkenbaar eigen profiel, en bestaat uit de subregio’s 

Maastricht/Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Het wordt door een zogenaamde 

‘flessenhals’ waar Nederland het smalst is, min of meer gescheiden van Midden- en Noord-Limburg en 

de rest van Nederland. Zuid-Limburg is omgeven door buitenland. 

Hoewel Zuid-Limburg onderdeel is van de Euregio, een dichtbevolkt gebied (3.9 miljoen inwoners en 

ruim 250.000 bedrijven) met behoorlijke economische potentie, is daarvan op korte termijn geen 

effect te verwachten. De arbeidsmigratie is nog erg bescheiden en voor het merendeel 

conjunctuurgevoelig; de impact op het midden en de onderkant van de arbeidsmarkt is laag. 

Belemmeringen vanuit de (sociale) wetgeving spelen hierbij ook een rol.  

 

Zuid-Limburg is één regio voor studenten en potentiële arbeidskrachten: leerlingenstromen begeven 

zich in grote mate door deze regio en veel minder tussen Zuid-Limburg en de regio’s daarbuiten. Toch 

is er een substantieel aantal Midden-Limburgse studenten dat een opleiding volgt bij Arcus dan wel 

Leeuwenborgh. Dat geldt dan met name voor bovenregionale opleidingen zoals 

Vliegtuigonderhoudstechniek. 92% van de (aankomende) beroepsbevolking, woonachtig in Zuid-

Limburg, kiest voor een baan in Zuid-Limburg.  

 

De locaties van Arcus en Leeuwenborgh liggen gunstig gespreid over Zuid-Limburg in de drie 

centrumgemeenten van de regio (Maastricht, Heerlen, Sittard), die op een afstand van zo’n 25 

kilometer van elkaar verwijderd zijn (fig 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1. Spreiding locaties over Zuid-Limburg 

 



 

Kwaliteitsagenda 2019-2022.v2.0 – 20190226                                                                                                                 9 
 

Zuid-Limburg is één van de landelijke arbeidsmarktregio’s (regio 35). Aanleiding voor de indeling in 

arbeidsmarktregio's is de wet SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen). Hierin is 

onder meer vastgelegd dat er één aanspreekpunt is voor werkgevers in een arbeidsmarktregio, er één 

registratiesysteem is van vacatures en werkzoekenden, en dat er per regio een arbeidsmarktagenda 

en samenwerkingsafspraken zullen worden gemaakt. Dit betekent dat Zuid-Limburg ook in dit verband 

als één samenhangend geheel wordt gezien. 

 

2.1.1. Overige mbo-opleidingen in Limburg 

Collega Gilde Opleidingen (regio Midden- en Noord-Limburg) en Citaverde College (regio Limburg, 

gericht op de groene kolom) kennen een ander palet. Gezien de specifieke Zuid-Limburgse 

arbeidsmarkt, het marktaandeel van de verschillende instellingen, de onderlinge afstanden en de 

omvang van de instelling, is een verder gecombineerde fusie met andere ROC’s/AOC nu niet aan de 

orde.  

In het grensgebied tussen de regio’s Zuid-Limburg (ROC Zuid-Limburg) en Midden-Limburg (Gilde 

Opleidingen) is er sprake van enige overlap. Afstemming met deze mbo-instellingen blijft met 

betrekking tot macrodoelmatigheidsvraagstukken en gezamenlijke RIF's voortbestaan via het 

zogenaamde ‘Limburgs Alliantie overleg’. 

 

2.2. Externe analyse 

Het gaat goed met de Zuid-Limburgse economie. De arbeidsmarkt is hersteld van alle economische 

tegenwind uit de recente geschiedenis en het economisch programma in Zuid-Limburg begint tot 

ontwikkeling te komen. Een verdere versnelling van de economische groei wordt verwacht.  

In de externe analyse worden de kansen en bedreigingen benoemd (SWOT). 

 

2.2.1. Economische ontwikkelingen 

In 2016 lag de economische groei met 2,4% iets boven en in 2017 met 3,2% op het landelijk gemiddelde 

(UWV, 2017b). In rap tempo groeit Zuid-Limburg naar een kennisintensieve en innovatieve regio. Ook 

de werkgelegenheid in Zuid-Limburg groeit, de vraag naar personeel is in het afgelopen jaar sterk 

toegenomen, maar ontgroening en vergrijzing zorgen voor een toenemende druk op de Zuid-

Limburgse arbeidsmarkt. Dat betekent dat er een situatie gaat ontstaan waarbij iedereen op de 

arbeidsmarkt nodig is (UWV, 2017). De krapte op het niveau van (bredere) beroepsklassen wordt 

weergegeven in figuur 2. 

 
Figuur 2. Krapte op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt (UWV 2018 in Aranco, 2018) 
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Kwartaalrapportage ‘Arbeidsmarkt Provincie Limburg’, dec 2017 
 
Limburgs economisch succes leidt tot krapte arbeidsmarkt  
De aanhoudende economische groei in Limburg zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt, vooral in de zakelijke 
dienstverlening, techniek, ICT, de bouw en de zorg. Het groeiende aantal moeilijk vervulbare vacatures kan 
zelfs tot stagnatie van de economische groei leiden. “Deze cijfers onderstrepen de noodzaak voor het 
provinciale Aanvalsplan Arbeidsmarkt ‘zo WERKT Limburg!’ dat als doel heeft meer Limburgers aan het werk 
te krijgen en meer vacatures in Limburg te vervullen.” 
 
Minder werkloosheid, meer vacatures 
De Limburgse economie groeit volop, het aantal vacatures is in 2017 met 27% gestegen ten opzichte van 2015. 
Met een krimpende potentiële beroepsbevolking zorgt dit voor een verwachte groei van het aantal 
arbeidsplaatsen met 10.500 tot 2021, en een afname van de werkloosheid tot 3,1% in 2021. Dit biedt kansen 
voor mensen zonder werk, maar maakt het voor werkgevers moeilijker om hun vacatures te vervullen. De 
meeste vacatures ontstaan voor verkoopmedewerkers detailhandel, schoonmakers, kelners en barpersoneel, 
vrachtwagenchauffeurs, transportplanners en logistiek medewerkers, verzorgenden en bouwarbeiders 
ruwbouw. 
 
Integrale aanpak voor complexe opgave 
Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk & Welzijn: “Dit rapport toont eens te meer de noodzaak voor 
het Aanvalsplan Arbeidsmarkt ‘Zo WERKT Limburg!’. Nu de Limburgse economie zo floreert is het de uitdaging 
om ervoor te zorgen dat er op korte, maar zeker ook op de lange termijn, voldoende gekwalificeerd personeel 
is om die groei voort te kunnen zetten. Dit is een belangrijke en complexe opgave, waar we iedereen bij nodig 
hebben! We kiezen voor een integrale aanpak met duurzaam werkgeverschap, scholing en vitaliteit van 
werknemers en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving”. 

 

De economische structuur en bedrijvigheid in Zuid-Limburg zijn ten opzichte van een aantal decennia 

geleden sterk veranderd. Zuid-Limburg heeft zich ontwikkeld van een regio, waarin redelijk eenzijdige 

zware (maak)industrie domineerde, naar een regio waar sprake is van een brede diversiteit aan 

sectoren. Er is een mix van met name productiebedrijven, logistieke bedrijven, zakelijke 

dienstverleners, ondernemers in de leisure en customer-services. De meeste nieuwe banen - in 

absolute aantallen gezien - ontstaan in 2018 in de overige zakelijke dienstverlening (waaronder de 

uitzendbranche). Daarna volgen de sectoren zorg & welzijn, industrie en detailhandel. Sectoren die 

krimpen zijn het openbaar bestuur, onderwijs en de financiële dienstverlening (UWV, 2017b) (fig 3).  

 
Figuur 3. Werknemersbanen per sector; omvang, aandeel en ontwikkeling (Zuid-Limburg 2018) (UWV, 2017b) 
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Vertalen we dat naar het onderwijs, dan zien we dat de huidige kans op werk op mbo niveau 2 t/m 4 

het hoogste is voor afgestudeerden vanuit de volgende opleidingen (fig 4). 

 
Figuur 4. Kans op werk op mbo niveau 2 t/m 4  (Aranco Consultancy & Interim Management, 2018) 

Vanuit een intensieve samenwerking tussen de provincie, bedrijven in Zuid-Limburg en 

onderwijsinstellingen (triple helix platform) wordt ingezet op doorgroei naar een top-technologische 

regio. In de door hun opgestelde innovatieagenda (Economische Samenwerking Zuid-Limburg, 2017) 

wordt een aantal duidelijke speerpunten benoemd. Zo is er stevig geïnvesteerd in de ontwikkeling van 

de drie Zuid-Limburgse Brightlands campussen (Chemelot Campus in Sittard, Health Campus in 

Maastricht en Smart Services Campus in Heerlen) en wordt er ruimte geboden aan startups en 

bedrijven. Deze drie campussen hebben technologie en innovatie hoog in het vaandel staan. Op deze 

locaties ontstaan niet alleen banen voor hoger opgeleiden, maar profiteren ook lager en middelbaar 

opgeleiden van de nieuwe werkgelegenheid die dat oplevert (UWV, 2017b). De werkgelegenheid in 

Zuid-Limburg profiteert ook in sterke mate van de productiegroei van VDL Nedcar en investeringen in 

de logistieke sector en contactcenter-branche.  

Economische speerpuntsectoren in Zuid-Limburg, genoemd in de innovatieagenda (Economische 

Samenwerking Zuid-Limburg, 2017), zijn Automotive, Logistiek, Techniek, Customer Services, 

Maakindustrie, Leisure, Medtech Logistics, Zorg en Smart services (bijlage 3). Naast een brede variëteit 

aan opleidingen is er specifiek behoefte aan competenties op het gebied van merchandising, 

robotisering en ICT. Het opzetten en onderhouden van (regionale) ecosystemen in deze economische 

sectoren zorgt voor meer kennis en innovatie, en geeft de regio voldoende concurrentiekracht voor de 

toekomst; bedrijvigheid en kennisinstellingen versterken elkaar daarbij. 

Binnen het Bestuurlijk Overleg Regionaal Arbeidsmarktbeleid (BORA) wordt in Zuid-Limburg gewerkt 

aan een brede sectorale aanpak van het arbeidsmarktbeleid. In het BORA zitten de wethouders 

arbeidsmarktbeleid van Maastricht, Sittard en Heerlen, het UWV en het onderwijs om tafel en zijn als 

het ware het dagelijks bestuur van de arbeidsmarktregio. Actuele aansluiting tussen vraag en aanbod 

en toekomstige behoeften heeft hierbij continu de aandacht. De bestuurder van ROC Zuid-Limburg is 

agenda-lid van het BORA. 

 

2.2.2. Demografische krimp 

Tegelijk met deze economische groei krimpt de Zuid-Limburgse arbeidspopulatie. Het aantal jongeren 

in de regio daalt van circa 70.000 in 2000 naar zo’n 50.000 in 20327 (fig 5). Dit heeft een directe 

                                                           
7 Gebaseerd op gegevens van onderzoeksbureau E,til, i.o.v. de provincie Limburg en stichting Neimed. Jongeren 
zijn in dit geval mensen tussen 10 en 20 jaar 
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weerslag op de aantallen studenten voor het mbo. Volgens berekening van OCW/DUO is sprake van 

een krimp van 31% van het aantal mbo-ers in Zuid-Limburg in 2025 ten opzichte van 2012, (landelijk 

12%). Tegelijkertijd zien we een toenemend aantal leerlingen dat niet naar het vmbo gaat, maar naar 

de havo dan wel rechtstreeks naar werk. De impact van beide krimpfactoren zal vooral zichtbaar 

worden in de dalende aantallen deelnemers in de voltijdopleidingen (BOL). Ook in de prognoses van 

Arcus en Leeuwenborgh wordt een behoorlijke daling van de instroom voorzien. De periode 2013-2017 

laat een daling van 3,7% zien voor Arcus/Leeuwenborgh. Voor de arbeidsmarkt betekent dit, dat er 

ook minder gediplomeerde/gecertificeerde arbeidskrachten zullen instromen.  

 
Figuur 5. Krimp van aantal jongeren in Zuid-Limburg (Rijnconsult , 2017)  

 

2.2.3. Arbeidsparticipatie  

De netto arbeidsparticipatie in Zuid-Limburg in 2017 is met 61,1% het laagste van alle regio’s in 

Nederland (UWV, 2017b) en ligt daarmee 5,6% lager dan het landelijke gemiddelde (CBS, 2018). 

Daarbij kenmerkt de beroepsbevolking, met name in oostelijk Zuid-Limburg, zich door een relatief 

lager opleidingsniveau en is het aandeel van lager opgeleiden (mensen zonder startkwalificatie8) onder 

de werklozen relatief hoog (ruim 23% t.o.v. 22% landelijk). Deze ‘laagopgeleiden’ hebben een slechtere 

arbeidsmarktpositie (UWV, 2017a) en hoewel moeilijk vervulbare vacatures in techniek, ICT, bouw en 

zorg kansen bieden voor werkzoekenden, profiteren kwetsbare groepen hiervan dus amper. De 

meeste werkzoekenden uit kwetsbare groepen zijn door een laag opleidingsniveau of 

arbeidsbeperking (nagenoeg) niet in staat te voldoen aan de eisen die werkgevers stellen aan de 

invulling van deze vacatures. Het ontbreekt hen aan probleemoplossend vermogen, digitale sociale 

vaardigheden en ICT-vaardigheden (Fourage, 2017). 

 

Om te voldoen aan de (toekomstige) Zuid-Limburgse arbeidsmarktvraag zal het beschikbare 

arbeidsmarktpotentieel zo goed mogelijk gebruikt moeten worden en is activering aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt – de laagopgeleiden – van groot belang. Om lager opgeleiden aan het werk te 

krijgen en te houden, moet er worden geïnvesteerd in opleiding en training. Uit onderzoek van 

Cedefop (2013) komt naar voren dat onderwijsprogramma’s waarin de ontwikkeling van 

                                                           
8 Laagopgeleiden zijn mensen zonder startkwalificatie; zij hebben basisonderwijs, vmbo of mbo-1 als hoogst 
afgeronde opleiding. 
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kerncompetenties, contact met werkgevers, en praktijkleren (‘work-based-learning’) worden 

gecombineerd, de (her)intreding van deze groep op de arbeidsmarkt het meest bevorderen.  

Lager opgeleiden die werk hebben, kunnen bovendien door informeel leren de noodzakelijke 

competenties voor een verdere loopbaan opdoen, mits er voldoende aandacht is voor het creëren van 

‘leerrijke werkplekken’. Hiertoe moeten werkgevers in samenspraak met onderwijsinstellingen, UWV 

en lokale overheden zorgen voor een betere invulling van flexibele contracten zodat er meer ruimte 

ontstaat voor formeel en informeel leren van laagopgeleiden (Cörvers, 2015). 

 

Laagopgeleiden en kwetsbare doelgroepen in Zuid-Limburg oververtegenwoordigd 
De (netto) arbeidsparticipatie onder de lager opgeleiden in Zuid-Limburg is het laagst van alle regio’s (CBS 
Statline) en in Zuid-Limburg zijn de lager opgeleiden oververtegenwoordigd (Marlet, Oumer, Pounds, & van 
Woerkens, 2014). 
Om lager opgeleiden aan het werk te krijgen en te houden, moet er worden geïnvesteerd in hun menselijk 
kapitaal door opleiding en training. Uit onderzoek en good practices komt naar voren dat samenwerking in de 
regio met betrekking tot deze doelgroep cruciaal is.  

 

2.2.4. Limburg op weg naar 2030 

In ‘De Limburg Agenda’  (Provincie Limburg, 2017b) kijkt de Provincie vooruit naar het Limburg van 

2030. De agenda is bedoeld om Limburg, in integrale samenwerking, te laten inspelen op de 

uitdagingen van de toekomst. In deze agenda staat ‘vernieuwing’ centraal. De thema’s waar in de 

komende jaren in Limburg de focus op gaat liggen zijn de volgende: 

 Het verhogen van de arbeidsparticipatie. Dat vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen,  

een bredere inzetbaarheid en zelfredzaamheid, een open houding, en een gezamenlijk streven 

om Limburg te vernieuwen en te verbouwen. 

 Limburg zet krachtig in op duurzaamheid en wil hierin een voorbeeldfunctie gaan vervullen: 

energie- en klimaatneutraliteit, zorgvuldig grondstofgebruik en hoogwaardige kwaliteit, zijn 

leidende begrippen voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling de komende 

jaren. 

 Samenwerkende overheden zijn nodig om kwetsbare doelgroepen mee te nemen in de 

veranderende samenleving en ervoor te zorgen dat iedereen ‘mee kan doen’. 

 De voortschrijdende digitalisering en de opmars van technologie, hebben een grote impact op 

onze maatschappij en economie. Limburg moet de flexibiliteit hebben om hierop in te kunnen 

spelen. Goede digitale vaardigheden en een goede digitale infrastructuur zorgen dat Limburg 

concurrerend en aantrekkelijk wordt én blijft. Goede scholing, het bouwen van startup-

ecosystemen en het doorontwikkelen van de Brightlands-campussen zullen hieraan bijdragen. 

Het is van belang om mensen die niet lijken aan te haken door middel van bijvoorbeeld 

scholing (leven lang leren) actief te betrekken. 

 
Het is de ambitie van de Provincie om de economische structuurversterking gelijk op te laten lopen 

met sociale structuurversterking door meer Limburgers te betrekken bij de economische 

ontwikkelingen en kansen te creëren voor álle Limburgers (Sociale Agenda). Een vitale en goed 

opgeleide beroepsbevolking is cruciaal voor het floreren van het bedrijfsleven, trekt nieuwe 

bedrijvigheid aan en bevordert de innovatiekracht en het ondernemerschap. Arbeidsparticipatie 

draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn van de Limburgers en de stabiliteit van de samenleving 

(Provincie Limburg, 2016b). 
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In het recent verschenen aanvalsplan ‘Zo WERKT Limburg!’ (als onderdeel van de Sociale Agenda) geeft 

de Provincie verder richting aan de ontwikkelingen die in de regio nodig zijn om Limburg ook in 2030 

te laten floreren. In dit richtinggevende document staat een integrale benadering centraal, waarin 

duurzaam werkgeverschap wordt gekoppeld aan scholing en vitaliteit van werknemers, een 

aantrekkelijke leefomgeving en geschikte huisvesting voor alle groepen werknemers en bedrijven. 

Werkgevers en werknemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden 

nemen samen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit plan. Elk vanuit zijn eigen rol en 

expertise, maar vanuit gezamenlijke belangen en waarden (Provincie Limburg, 2017c). 

 

2.2.5. Samenwerken in de regio  

De Provincie Limburg stimuleert daarbij samenwerking tussen de verschillende domeinen (economie, 

sociaal domein, onderwijs) en tussen de verschillende gremia die daarin werkzaam zijn. Dit vanuit de 

overtuiging dat de Limburgse problematiek alleen in gezamenlijkheid het hoofd geboden kan worden. 

 

De Provincie Limburg investeert vanuit de Human Capital Agenda’s (HCA) van de 7 provinciale  

speerpuntsectoren9 in het beroepsonderwijs onder meer door het stimuleren van publiek-private 

samenwerking (PPS). De PPS-en in Limburg sluiten inhoudelijk aan op de provinciale ambities en HCA’s, 

en sluiten sectoraal en geografisch goed aan op de economie en bij de sectoren, die specifiek in 

Limburg veel werkgelegenheid bieden (Provincie Limburg, 2015).  

Versterking van de aansluiting tussen onderwijs en (toekomstige) arbeidsmarkt is het centrale doel van 

PPS-en die in het mbo en hbo zijn. De PPS-en investeren hiertoe in onderwijsvernieuwing, innovatie 

van de beroepspraktijk en leven lang ontwikkelen.  

In Limburg is in de afgelopen vijf jaar veel ervaring opgedaan met publiek-private samenwerking 

rondom het beroepsonderwijs. Alle mbo en hbo-instellingen hebben één of meer PPS- in de sectoren 

(en 6 van de 7 provinciale Human Capital Agenda’s). Ook qua focus is de spreiding groot: van PPS-en 

die een rol spelen in innovatie binnen hun cluster, tot PPS-en die zich richten op jongeren en 

volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt (op entree-niveau). De Sociale Agenda van Limburg 2025 

richt zich op het vergroten van de instroom van mensen die nu (nog) niet participeren op de 

arbeidsmarkt en op het bevorderen van de gezondheid en levensverwachting van de Limburgers 

(Provincie Limburg, 2016b). De PPs’en VOORdeel en VERVOLG en Talent in Bedrijf sluiten hierbij aan 

(gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen). 

 

Opvallend zijn de lacunes in de sectoren ICT en Vrije tijd & Toerisme: dit zijn regionale speerpunten, 

maar op dit gebied zijn nog geen publiek-private samenwerkingen ontstaan. Deze ‘witte vlekken’ zijn 

door verschillende partijen in de regio niet onopgemerkt gebleven, wat leidt tot nieuwe initiatieven 

die het sectorale palet van PPS-en op deze punten kunnen aanvullen. Zo is er recentelijk een RIF 

goedgekeurd voor de PPS FoodLab (Gilde Opleidingen/Arcus College), gericht op horeca en hospitality 

en zijn er ook plannen voor een RIF ICT (tabel 1). 

Door het brede portfolio wordt nu veel ervaring opgedaan, maar de schaal (gerelateerd aan het totaal 

van alle studenten en werknemers) is nog beperkt. PPS-en ontwikkelen zich nog in de marge van het 

beroepsonderwijs (proeftuinen). Het is de ambitie om de komende vijf jaar de betekenis van PPS te 

laten groeien; door nieuwe PPS-en te starten maar ook door bestaande uit te breiden 

                                                           
9 Provinciale speerpuntsectoren: Agro & Food, Leisure (vrije tijd & toerisme), Logistiek, Smart Services (ICT en 
Contactcenteropleidingen), Life Sciences & Health (Zorg Techniek Limburg), Chemie (incl. duurzame energie) & 
Materialen, Maakindustrie 
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Tabel 1. Provinciale agenda en HCA gekoppeld aan PPS-en 

Provinciale speerpunten HCA agenda PPS Mbo instellingen 

Agrofood HCA Agrofood AgroLeeft  Citaverde 

Smart Services HCA ICT RIF ICT? Leeuwenborgh, Arcus 

Chemie & Materialen  HCA Chemie & Materialen CHILL Techniekcollege10  

Life sciences HCA Zorg 
HCA Life sciences 

ZorgTechniek Limburg 
EIZT 

Techniekcollege 

Maakindustrie Techniekplan Tech2Create 
CIV Gebouwde omgeving 
CIVIL 

Techniekcollege  
Techniekcollege, Gilde 
Gilde 

Logistiek HCA Logistiek BeYond 
Centrum voor logistiek vakmanschap 

Leeuwenborgh 
Gilde 

Horeca  Foodlab Arcus, Gilde 

Sociale innovatie en 
participatie (mbo 1 en 2) 

 VOORdeel & VERVOLG 
Talent in Bedrijf 

Arcus, Leeuwenborgh, 
Citaverde, Gilde 

 

Met het Techniekplan Limburg (o.b.v. het landelijke Techniekpact) wordt ingezet op een gezonde en 

duurzame arbeidsmarkt voor technici. Bij de uitvoering ervan zijn een groot aantal partners uit het 

bedrijfsleven, sociale partners, onderwijs, werknemers, scholieren, studenten en regionale overheden 

betrokken. De actielijn ‘leren in de techniek’ zet in op doorlopende leerlijnen (vakmanschapsroute en 

technologieroute - TOZL), crossovers (bv Zorg en Technologie) en een duurzame samenwerking met 

het lokale en sectorale bedrijfsleven. Er zijn al ‘state of the art’ onderzoek en onderwijsfaciliteiten 

waarbinnen onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken en kennis en expertise bundelen. Zo zijn 

er in Zuid-Limburg al een aantal Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV), Centre of Experience (CoE) 

of vergelijkbare PPS constructies, zoals Chill, Tech2Create, Beyond. Het is van belang om het 

onderwijsaanbod nauw af te stemmen met het bedrijfsleven en samenwerking tussen onderwijs,  

arbeidsmarkt en overheid verder te versterken (Provincie Limburg, 2016c).  

 

In Zuid-Limburg wordt 65% van het economisch product gemaakt door het grootbedrijf. Prof. Soete 

(2018) geeft aan dat versterking van de groei- en innovatiekracht van het MKB absoluut nodig is, 

inclusief samenwerking in de keten en sterkere samenwerking tussen MKB en de Brightlands 

campussen in de strategische groeisectoren met focus op chemie en materialen, life sciences en 

health, automotive, ICT/smart services en logistiek als enabler.  

 

De Educatieve Agenda Limburg (EAL) is een initiatief binnen Kennis-As Limburg, waarbij de 

universiteiten (UM en OU), hoger onderwijs, mbo-instellingen (waaronder Arcus College en ROC 

Leeuwenborgh), vo en po samenwerken. De EAL richt zich op versterking van onderwijs in de hele 

keten, waarbij onderwijs is afgestemd op de capaciteiten, talenten en interesses van leerlingen, en op 

de vervolgopleiding en behoeften vanuit de arbeidsmarkt. Vraagstukken in het onderwijs, zoals 

voortijdig schoolverlaten, taalvaardigheid, kansenongelijkheid, aansluiting op de arbeidsmarkt en het 

lerarentekort vragen om een goede verbinding en samenwerking tussen onderwijssectoren en inzet 

van praktisch en fundamenteel onderzoek. Dit vormt de basis voor duurzame kwaliteitsverbetering 

van het Limburgse onderwijs. De ontwikkellijnen sluiten o.a. aan bij de HCA’s, de Sociale Agenda en de 

ontwikkelingen in de regio (Kennis-As Limburg, 2018). 

 

                                                           
10 Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn de techniekopleidingen van Arcus en Leeuwenborgh samengevoegd in het 
Techniekcollege  
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Euregio Maas-Rijn 

De Provincie hecht veel waarde aan de Interregprojecten, gericht op de Euregio, waarbij Zuid- en 

Midden-Limburg samen activiteiten ontwikkelen. Er worden bruggen geslagen tussen mensen, 

bedrijven en onderwijs; de focus ligt nu op vernieuwing. Uitgangspunt is het bundelen van 

innovatiekracht aan weerzijden van de grens. Om de Euregio Maas-Rijn in zijn geheel te bestrijken, zal 

er een gezamenlijke inspanning moeten komen vanuit de hele provincie.  

Er zijn bijeenkomsten van Belgische en Nederlandse scholen en de Provincie, waarbij hard wordt 

gewerkt om Nederlands en Belgisch onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Toch zijn er ook 

aandachtspunten die inkomende en uitgaande studentenmobiliteit remmen, zoals wettelijke 

regelgeving tav de generieke vakken, examinering in het buitenland en ondersteuning bij 

sociaalpedagogische problematiek. Inmiddels staat in het kader van internationalisering het niveau 

voor Nederlands voor buitenlandse niveau 4 studenten, de omkeerregeling Duits en examinering in 

het buitenland op de agenda van de minister.       

 

2.2.6. Ontwikkelingen op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt 

Het UWV (Ahn, 2018) vat de ontwikkelingen op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt als volgt samen:  

 Groei werkgelegenheid: aantal vaste banen neemt relatief sneller toe dan flexbanen  

 (Forse) daling aantal WW-en ook daling bijstandsuitkeringen: WW: afgelopen jaar -25% in 

Limburg, -26% in Zuid-Limburg, landelijk -23%  

 Economie is veelzijdiger geworden (m.n. Limburg)  

 Transities in beroepen: complexer, meer behoefte aan soft skills  

 Vergrijzing beroepsbevolking: 1 op de 3 werknemers is 50 jaar of ouder  

 Vacaturemarkt is booming  

 Overschot en krapte aan personeel steeds meer naast elkaar op arbeidsmarkt  

 Werkloosheid onder laagopgeleiden neemt sterker af (dan onder middelbaar en 

hoogopgeleiden).  

 

Aan werkgeverszijde kunnen de volgende ontwikkelingen worden waargenomen:  

 Bereidheid van werkgevers om ‘ouderen’ aan te nemen, neemt toe  

 Er worden meer duurzame dienstverbanden aangeboden  

 De bereidheid van werkgevers om te investeren in personeel neemt toe (scholing/training)  

 Aanpassing van scholingseisen  

 De lonen gaan (langzaam) omhoog  

 

2.2.7. Maatwerkonderwijs en de kiezende student  

Arbeidsmarktrelevant onderwijs, dat terdege en tijdig kan inspelen op de continue veranderende vraag 

vanuit het bedrijfsleven, vergt een gepersonaliseerd onderwijsaanbod en maatwerkbegeleiding 

(maatwerk/modulair onderwijs).  

De laatste decennia zien we een voortschrijdende individualisering. Mensen krijgen steeds meer 

vrijheid om te kiezen en leerlingen en studenten moeten al op jonge leeftijd keuzes maken voor een 

studie. Er zijn onbegrensde mogelijkheden waaruit zij kunnen kiezen, en er is ruimte voor persoonlijke 

invulling. De levensloop van jongeren wordt veel meer afhankelijk van eigen keuzes (Kuijpers & 

Meijers, 2011). 
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De vraag is echter of elke lerende in staat is om zelfverantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 

keuze- en leerproces. Vaak zijn studenten niet in staat om doelgericht zelfstandig te sturen en zijn er 

forse verschillen in individuele ontwikkeling. Dit vraagt van het onderwijs om maatwerk en een meer 

op het individu toegesneden aanpak. Ook wordt loopbaanbegeleiding binnen scholen ingezet om 

studenten een beter beeld te geven van zichzelf en van het beroepenveld, om ze te laten reflecteren 

op de eigen (arbeids)identiteit en om ze te stimuleren tot zelfsturing (Mittendorff & Haisma, 2010). De 

mentor of studieloopbaanbegeleider kan een belangrijke rol spelen in het begeleiden en ondersteunen 

van de student bij het maken van keuzes in beslissingsprocessen. Zij bieden adequate coaching, zodat 

er weloverwogen keuzes en samenhangende studiepaden ontstaan.  

 

2.2.8. Conclusie externe analyse 

Zuid-Limburg is één regio voor wat betreft arbeidsmarktkansen en arbeidsmarktproblematiek. De  

combinatie van kansen en krimp zorgt voor grote druk op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt. Daarnaast 

heeft Zuid-Limburg een grote populatie jongeren in een kwetsbare positie en/of mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. In het kader van al deze marktontwikkelingen hebben bedrijven hoge 

verwachtingen ten aanzien van het onderwijs. De veranderende arbeidsmarkt vraagt van middelbaar 

opgeleiden een groot aanpassingsvermogen en dus ook van het mbo. Door modulair en 

gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden kan niet alleen ingespeeld worden op de individuele 

student, maar ook op het bedrijfsleven i.k.v. een leven lang ontwikkelen, en kunnen er makkelijker 

crossovers naar andere sectoren worden gemaakt. Daarbij moet het onderwijs kijken wat de beste 

manier is om studenten te ondersteunen en te begeleiden bij het maken van keuzes tijdens hun 

(permanent) leerproces.   

In het Aanvalsplan Arbeidsmarkt: Zo WERKT Limburg (Provincie Limburg, 2017c) geeft de Provincie 

aan, dat een integrale aanpak noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerd 

personeel is om de economische groei in Limburg voort te kunnen zetten. Het Zuid-Limburgse 

bedrijfsleven en de Zuid-Limburgse overheid hebben daarbij behoefte aan een onderwijspartner in de 

regio, die meebeweegt in deze kansen en problematiek.  

Het is van belang om de verschillende provinciale en gemeentelijke plannen te inventariseren en te 

bundelen, om een strategische regiovisie beroepsonderwijs m.b.t. de arbeidsmarkt Zuid-Limburg op 

te stellen (zowel voor initieel als post-initieel leren) (zie bijlage 4).   

 

2.3. Interne analyse 

In de interne analyse wordt het profiel van ROC Zuid-Limburg (op basis van de profielen van ROC 

Leeuwenborgh en Arcus College) beschreven, waarbij de sterke en zwakke punten worden benoemd 

(SWOT). 

   

2.3.1. Profiel van de instelling 

ROC Zuid-Limburg is een regionaal opleidingscentrum en biedt opleidingen aan van niveau 1 t/m 4 in 

de BOL (beroepsopleidende leerweg) en de BBL (beroepsbegeleidende leerweg). Er wordt 

beroepsonderwijs en educatie aangeboden in de sectoren Horeca & Toerisme, Zorg & Welzijn 

Veiligheid & Sport, Uiterlijke Verzorging, Economie (waaronder Administratie, Dienstverlening, Handel 

en Ondernemerschap, ICT, Transport en Logistiek), Creatieve Industrie, en Educatie. De 

techniekopleidingen van Arcus en Leeuwenborgh (o.a. bouw, elektrotechniek, luchtvaarttechniek, 

motorvoertuigentechniek, procestechniek, laboratoriumtechniek etc.) zijn vanaf schooljaar 2016-2017 

ondergebracht in de samenwerkingsschool Techniekcollege.  
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Voor veel bedrijven in de regio worden bedrijfsopleidingen verzorgd, vaak in maatwerk (o.a. Logistiek, 

Procestechniek, Maintenance, Zorg).  

ROC Zuid-Limburg heeft verschillende locaties; Maastricht, Sittard, Heerlen, Maastricht-Aachen 

Airport en Venlo.  

 

Strategisch beleidsplan Arcus 3.0 en Leeuwenborgh Maakt het Verschil 

Met Arcus 3.0 en Leeuwenborgh Maakt Het Verschil (LMHV) zijn beide instellingen al gestart met 

innovatie en verbetering van de onderwijskwaliteit. De onderliggende visies van Arcus en 

Leeuwenborgh komen sterk overeen en staan beiden voor een betere aansluiting tussen onderwijs, 

markt en maatschappij.   

 

Het beleidsplan Arcus 3.0 legt de focus op:  

- Iedere student is welkom bij Arcus en verdient een waardevol diploma 

- Arcus is in alles een beroepsopleiding 

- Arcus is de onderwijspartner in de regio 

- Arcus biedt het onderwijs voor nu en in de toekomst 

Het beleidsplan LMHV heeft als uitgangspunten gepersonaliseerd leren en eigentijds curriculum in 

combinatie met de besturingsfilosofie ‘teams aan zet’.  

Beide programma’s worden breed gedragen in de gehele organisatie en liggen, ondanks verschillen in 

ontwikkeling tussen teams, op koers. Tijdens de midtermreview bij Leeuwenborgh (sep 2017) zijn al 

duidelijk de resultaten en effecten van het strategisch beleid ‘gepersonaliseerd leren en eigentijds 

curriculum’ zichtbaar. Deze zijn door onderzoeksbureau Sardes als ‘parels’ benoemd (zie bijlage 7). De 

parels zijn niet alleen gericht op onderwijsinhoud en pedagogiek-didactiek, maar ook te zien in 

samenwerkingen met het bedrijfsleven.  

 

Het strategisch beleidsplan voor de nieuwe instelling ROC Zuid-Limburg, dat opgesteld wordt op basis 

van de beslisnotitie voor de fusie, sluit naadloos aan op de koers die beide instellingen hebben ingezet.  

 

Techniekcollege 

Het Techniekcollege heeft een eigen visie (naar een hybride leeromgeving voor een doelmatigere 

toekomst), afgeleid van de visie van Arcus en Leeuwenborgh, waarbij ingespeeld wordt op de regionale 

problematiek in de technieksector (personeelstekorten in de branche en minder instroom van 

techniekstudenten). Hun missie is ‘maatwerk voor technisch talent’.  

De opleidingen zijn gegroepeerd in vijf werelden die herkenbaar zijn voor het bedrijfsleven: 

luchtvaarttechniek, media & sign, automotive en maakindustrie, onderzoek en (proces)industrie, en 

gebouwde omgeving. Opleidingsprogramma’s worden steeds meer ingevuld op basis van persoonlijke 

wensen in co-creatie met het bedrijfsleven. Deelnemers kunnen onderwijsprogramma’s van 

verschillende afdelingen kiezen; samenwerking is dan voor de hand liggend. Dan ontstaat ook 

verbinding en vernieuwing.   

 

Organisatiestructuur 

De nieuwe instelling heeft een driehoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Voor het 

fusietraject zijn twee transitiedirecteuren aangesteld. Bij Leeuwenborgh worden teams in duaal 

leiderschap aangestuurd (onderwijsmanagers samen met onderwijskundig leiders). Bij Arcus is sprake 

van integrale teamleiders.  
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2.3.2. Opleidingenportfolio 

De Limburgse mbo-instellingen stemmen uit oogpunt van doelmatigheid al geruime tijd hun aanbod 

van opleidingen op elkaar af. De voorgenomen fusie verandert daar niets aan.  

Op crebo-niveau heeft Arcus 81 opleidingen, Leeuwenborgh heeft 66 opleidingen. Van deze  

opleidingen zijn er 49 opleidingen met een gemeenschappelijke crebo-code (DUO 2018). Voor 

bedrijven en instellingen in de regio is het van belang om voor de overlappende opleidingen toe te 

groeien naar een gezamenlijk onderwijsmodel, curriculum en aanpak.  

De meeste studenten zijn in de sector Zorg en Welzijn (ruim 3000) en Techniek (2300 studenten). In 

de sector Economie en Administratie zijn ongeveer 1300 studenten ingeschreven, evenals bij de sector 

Veiligheid en Sport (merendeel bij Sport). In de opleidingen Handel en Ondernemerschap zitten 

ongeveer 1000 studenten, in de ICT een kleine 700, Toerisme en Recreatie en Transport en Logistiek 

hebben elk ongeveer 550 studenten. Horeca en Bakkerij heeft ruim 400 studenten. In de Entree 

opleidingen zitten in totaal 375 (BOL) studenten. Daarnaast biedt het nieuwe ROC nog opleidingen in 

de (kleinere) sectoren uiterlijke verzorging, media en vormgeving en interieuradvies. 

 

In de aanloop naar de fusie is een verkenning gedaan van de arbeidsmarktrelevantie en doelmatigheid 

van alle aangeboden kwalificaties van beide ROC’s. Daarbij is, o.b.v. 13 (deels wettelijke) criteria, een 

classificatie gemaakt van opleidingen die kansrijk zijn en opleidingen die onder de norm scoren.  

Daarnaast werd gebruik gemaakt van de digitale tool ‘mbo in kaart’ om opleidingen en studentstromen 

te analyseren. Deze tool is door Gilde Opleidingen met ondersteuning van de Provincie ontwikkeld.  

 

Op basis van cijfers van SBB en ‘mbo in kaart’ doen teams ook zelf jaarlijks onderzoek naar de 

macrodoelmatigheid van hun opleidingsaanbod en de arbeidsmarktrelevantie11. De afdeling 

Managementinformatie ondersteunt daarbij en brengt ‘risico-opleidingen’ in kaart. Op dit moment zijn 

er maar een beperkt aantal opleidingen in de gevarenzone. Opleidingen die het betreft zijn vaak 

doorstroomrelevant (ander niveau/hbo).  

Gegevens over arbeidsmarktperspectief12 van opleidingen (2016: Arcus 87%, Leeuwenborgh 86%) 

komen overeen met landelijke gemiddelden (2016: 86%); enkele specifieke opleidingen verdienen 

aandacht.  

Het arbeidsmarktrendement13 2017-2018 is voor Leeuwenborgh 78,45% en voor Arcus 75,54%.  

Eén kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin studenten de opleiding gaan volgen wordt bepaald 

welke opleidingen starten of stoppen.   

 

In tabel 2 is per instelling opgenomen hoeveel opleidingen er in welke grootteklasse, uitgedrukt in 

aantallen studenten, vallen. Hierbij is de situatie in 2017 in beeld gebracht en het effect doorgerekend 

van een daling van studentenaantallen met 10% (inschatting instellingen van 1,25% per jaar) en 16% 

                                                           
11 Arbeidsmarktrelevantie: is onderdeel van macrodoelmatigheid, waarbij inzicht gegeven wordt in kans op werk 
en kans op stage (bron SBB)     
12 Arbeidsperspectief: De kans dat een gediplomeerde schoolverlater werk vindt in het verlengde en op het niveau 
van zijn opleiding (bron SBB)   
13 Arbeidsmarktrendement: studenten die aansluitend aan hun opleiding de arbeidsmarkt betreden en een jaar 
later meer dan 12 uur aan het werk zijn (bron CBS).  
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(demografische ontwikkelingen gesteld op 2% per jaar). Met een verwachte daling van 

studentenaantallen zullen kleinere opleidingen steeds kwetsbaarder zijn. 
 

     Tabel 2. Overzicht aantal opleidingen (op crebo-niveau) en aantal studenten (Rijnconsult , 2017)

 

2.3.3. Studenten 

Arcus heeft ongeveer 6.300 studenten, Leeuwenborgh 6.800 (2017). De periode 2013-2017 laat een 

totale daling van 3,7% zien voor Arcus/Leeuwenborgh. Voor de arbeidsmarkt betekent dit, dat er ook 

minder gediplomeerde/gecertificeerde arbeidskrachten zullen instromen. Beide instellingen houden 

rekening met een daling  van de studentenaantallen van 1-1,5% per jaar. De voorziene afname door 

DUO is groter, namelijk 2% per jaar. Tabel 3 laat twee scenario’s zien voor de prognose van het aantal 

studenten voor 2025.  
 

Tabel 3. Prognoses aantal studenten in 2025 

 2017 2025 2025 

  -1,25%/jr -2,00%/jr 

Arcus 6.322 5.690 5.310 

Leeuwenborgh 6.857 6.171 5.760 

Totaal 13.179 11.861 11.070 

 

Arcus heeft relatief veel niveau 2 studenten; bij Leeuwenborgh zijn niveau 4 studenten sterker 

vertegenwoordigd (fig 6).  

 

 
Figuur 6. Overzicht niveau 2, 3 en 4 studenten 

18,3% (Arcus) c.q. 15% (Leeuwenborgh) studenten volgen onderwijs in de beroeps begeleidende 

leerweg (bbl). Het doorstroompercentage (vanuit mbo niveau 4) naar het hbo ligt op 28,2% bij Arcus 

en 42,9% bij Leeuwenborgh. Het landelijk gemiddelde is 36,2%.  
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Verschillen tussen beide instellingen (locaties) heeft ook te maken met demografische en 

sociaaleconomische verschillen tussen de regio’s Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en 

Maastricht-Heuvelland.  

 

Verscheidenheid in studentenpopulatie 

We zien een grote verscheidenheid in onze studentenpopulatie door de verschillende instroom-

niveaus (niv 1 t/m 4), verschillende leerwegen (BOL/BBL), gevarieerde toelatingsvoorwaarden, en een 

groter wordende culturele diversiteit. Daarnaast zien we verschillen in ambities, talenten, leerstijlen 

en competenties van studenten. Dit laatste betreft zowel begincompetenties van instromers, als 

individuele competenties die de student tijdens of na de studie wil ontwikkelen om zich daarmee te 

profileren, bij, op, of om te scholen.  

 

Studenttevredenheid 

Bij beide instellingen ligt de waardering voor de opleiding en de school iets hoger of ongeveer gelijk 

aan het landelijke gemiddelde (JOB 2018) (tabel 4). Leeuwenborgh vertoont een licht stijgende trend 

en volgt daarmee de landelijke trend. Arcus laat op beide onderdelen een aanzienlijke  groei zien.  

 
Tabel 4. Rapportcijfer voor opleiding en school t.o.v. landelijk gemiddelde 

Cijfers () betreffen de cijfers van 2016 en 2014 

 

De studenttevredenheid op de verschillende thema’s (tabel 5) laat zien dat deze bij Arcus over de jaren 

gegroeid is en bij Leeuwenborgh stabiel is. Ten opzichte van de landelijke scores is de 

studenttevredenheid op de thema’s daarmee gelijk of hoger. Ondanks dat er ruimte is voor 

verbetering, met name op de thema’s lessen/programma’s, rechten en plichten, vaardigheden en 

motivatie, wordt op of boven de norm gescoord. Daarmee concluderen we dat tevredenheid t.a.v. de 

basis op orde is. 

 
Tabel 5. JOB monitor 2014, 2016, 2018 t.o.v. landelijk gemiddelde 

JOB Arcus    

Landelijk 
2018 JOB Leeuwenborgh       

Thema 2014 2016 2018 
 

Thema 2014 2016 2018 

(Studie)loopbaanbegeleiding 3,3 3,4 3,8 3,6 (Studie)loopbaanbegeleiding 3,4 3,4 3,6 

Algemene tevredenheid 3,2 3,3 3,7 3,7 Algemene tevredenheid 3,5 3,6 3,8 

Informatie 3,4 3,5 3,8 3,7 Informatie 3,5 3,6 3,8 

Lessen/programma 3,2 3,4 3,5 3,4 Lessen/programma 3,4 3,5 3,5 

Onderwijsfaciliteiten 3,6 3,7 3,7 3,6 Onderwijsfaciliteiten 3,3 3,6 3,5 

Rechten en plichten 3,1 3,3 3,3 3,1 Rechten en plichten 3,3 3,4 3,2 

Sfeer en veiligheid 3,6 3,7 3,9 3,8 Sfeer en veiligheid 3,7 3,7 3,8 

2018 (2016 – 2014) Landelijk Leeuwenborgh Arcus College Techniekcollege 

Rapportcijfer opleiding 7,1 (7,0) 7,2 (7,1 – 7,1) 7,3 (7,0 – 6,9) 7,3 

Rapportcijfer school 6,7 (6,6) 6,9 (6,8 – 6,6) 6,6 (6,2 – 5,9) 6,5 



 

Kwaliteitsagenda 2019-2022.v2.0 – 20190226                                                                                                                 22 
 

Stage (bol) 3,6 3,7 3,8 3,6 Stage (bol) 3,6 3,7 3,7 

Studiebegeleiding 3,5 3,6 3,7 3,5 Studiebegeleiding 3,6 3,6 3,6 

Toetsing en examinering 3,7 3,8 3,9 3,7 Toetsing en examinering 3,8 3,9 3,8 

Vaardigheden en motivatie  3,4 3,5 3,4 Vaardigheden en motivatie  3,4 3,4 

Werkplek (bbl) 3,8 3,7 4,0 3,8 Werkplek (bbl) 3,9 3,8 3,9 

 

2.3.4. Studiesucces  

Studiesucces wordt voor het mbo (niv 2, 3, 4) uitgedrukt in jaarresultaat, diplomaresultaat en 

startersresultaat. Daarnaast worden de indicatoren passende plaatsing, opstroom/doorstroom en 

kwalificatiewinst (passend diploma)14 meegenomen. Dit zijn beschrijvende, verklarende indicatoren en 

bieden input voor het leggen van relaties of een verklaring te geven voor tegenvallende relaties. 

Onderstaande tabel (tabel 6) laat zien dat het studiesucces van Arcus College een stijgende lijn te 

pakken heeft en in de buurt komt van het landelijk gemiddelde; ROC Leeuwenborgh presteert vrij 

constant en ligt, behalve op de indicator ‘passende plaatsing’, hoger dan het landelijk gemiddelde.  

 
Tabel 6. Studiesucces 2015-2016-2017 t.o.v. landelijk gemiddelde (periode 1 okt- 30 sep) 

Arcus landelijk Leeuwenborgh  

 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2016-2017  
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Jaarresultaat 64,8 % 65,5% 72,5% 73,2% Jaarresultaat 74,5% 76,5% 76,5% 

Diplomaresultaat 68,5% 68,1% 73,8% 74,6% Diplomaresultaat 74,3% 76,7% 77,0% 

Startersresultaat 80,8% 81,2% 81,8% 84,5% Startersresultaat 83,3% 85,7% 86,6% 

Passende plaatsing  87,0% 89,6% 89,1% Passende plaatsing  84,8% 85,5% 

Kwalificatiewinst 80,9% 81,9% 83,7% 87,0% Kwalificatiewinst 84,9% 85,1% 87,2% 

Doorstroom mbo-hbo 27,8% 27,6% 25,6% 36,1% Doorstroom mbo-hbo 39,6% 42,6% 43,9% 

 

2.3.5. Voortijdig schoolverlaten (vsv) 

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een 

startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. In tabel 7 worden de vsv- 

                                                           
14 Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten van een schooljaar t.o.v. alle instellingsverlaters 
en gediplomeerde doorstromers. Het diplomaresultaat is percentage gediplomeerde instellingsverlaters t.o.v. alle 
instellingsverlaters in een schooljaar. Het startersresultaat is het aandeel van de nieuwe instromers bij de eigen 
instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is uitgestroomd met een diploma behaald in het 
eerste jaar op de instelling. Passende plaatsing geeft aan of de plaatsing van de starters op een mbo-niveau 
overeenkomt met wat passend wordt geacht op basis van de vooropleiding. Met kwalificatiewinst (passend 
diploma) wordt een relatie gelegd tussen het beginniveau van de student en het diplomaniveau. Opstroom: het 
percentage studenten dat het volgende jaar op een hoger mbo-niveau staat ingeschreven in de instelling, dan 
waar hij/zij het voorgaande jaar stond ingeschreven. Doorstroom mbo-hbo wordt uitgedrukt in het percentage 
instellingsverlaters met een diploma op niveau 4, die op 1 oktober van het volgende teljaar staan ingeschreven in 
het hbo.  
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cijfers15 van Arcus en Leeuwenborgh op de verschillende mbo niveaus over de jaren 2015 t/m 2018 

weergegeven en vergeleken met de norm en het landelijke gemiddelde. De resultaten van 2017-2018 

zijn voorlopige cijfers van OCW. 

De voortijdige studie-uitval lag in 2017-2018 voor beide instellingen op de mbo niveaus 2 t/m 4 boven 

de norm en het landelijk gemiddelde. Bij Arcus was dit ook op mbo niveau 1 het geval; bij 

Leeuwenborgh stabiliseren de vsv-cijfers op niveau 1 in 2017-2018 na een sterke daling ten opzichte 

van 2015-2016 (van 32,8% naar 25,7%). Bij Arcus zijn de vsv-cijfers in 2016-2017 ten opzichte van 2015-

2016 wel op alle niveaus verbeterd. De onderwijsteams zijn op de hoogte van de actuele vsv-cijfers en 

passen bijbehorende interventies toe.  
 

Tabel 7. VSV-cijfers 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 t.o.v. landelijk gemiddelde en de streefnorm (periode 1 okt – 30 sep) 

Arcus landelijk norm Leeuwenborgh  

 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2017-2018 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Mbo niveau 1 
(Entree) 

42,9% 36,89% 34,86% 23,28% 27,50% 27,50% 26,40% 
Mbo niveau 1 
(Entree) 

32,8% 26,32% 26,62% 

Mbo niveau 2 11,7% 11,55% 11,96% 9,37% 9,50% 9,40% 8,60% Mbo niveau 2 10,3% 11,58% 10,32% 

Mbo niveau 3 4,45% 4,12% 4,52% 3,83% 3,60% 3,50% 3,20% Mbo niveau 3 3,97% 4,24% 5,46% 

Mbo niveau 4 4,20% 4,13% 3,48% 3,31% 2,75% 2,75% 2,70% Mbo niveau 4 3,21% 3,34% 3,32% 

 

2.3.6. Jongeren en volwassenen in een kwetsbare positie 

Om de (te) lage arbeidsparticipatie in de regio op te lossen, zal duurzame inzetbaarheid van met name 

laagopgeleiden (jongeren en volwassenen in een kwetsbare positie) vergroot moeten worden (zie ook 

§ 2.2.3).  

Als jongeren in een kwetsbare positie beschouwen wij  

- jongeren uit het praktijkonderwijs (pro),  

- jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die niet startkwalificatieplichtig zijn,  

- jongeren uit de basisberoepsgerichte (bb) leerweg 

- jongeren uit leerwerktrajecten (lwt) in het vmbo  

Het zijn jongeren die vanuit deze opleidingen (of anderszins) doorstromen naar de mbo Entree 

opleiding en voor wie een startkwalificatie (mbo niveau 2) het hoogst haalbare is.  

Volwassenen in een kwetsbare positie zijn mensen uit bestanden van regionale overheden en UWV, 

vluchtelingen, immigranten, anderstaligen, ‘verborgen werkelozen’ en zittende werknemers zonder 

startkwalificatie. 

 

Kwetsbare doelgroepen en ROC Zuid-Limburg 

In tabel 8 is deze doelgroep (mbo niveau 1 en (een deel van) niveau 2) opgenomen. De totale niveau 1 

populatie van Arcus en Leeuwenborgh is t.o.v. 2015 toegenomen met 40 studenten. De totale niveau 

2 populatie is t.o.v. 2015 met 391 studenten afgenomen.  

 

 

 

                                                           
15 Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers t.o.v. het aantal studenten dat op 1 oktober ingeschreven 

staat.   
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Tabel 8. Overzicht niveau 1 en 2 studenten 2015-2017 

 Arcus  Leeuwenborgh 

 2015 2017 2015 2017 

Niveau 1 240 192 94 182 

Niveau 2 1433 1182 978 838 

 

Voor een deel kan de afname van niveau 2 studenten veroorzaakt zijn doordat er meer passende 

plaatsing plaatsvindt bij Arcus en Leeuwenborgh. Echter het feit dat een groot aantal mensen in Zuid-

Limburg aan de kant staat en het aandeel daarvan geen startkwalificatie en zelfs geen vo-diploma 

heeft, wijst ook  op een geringe scholingsdeelname van deze doelgroep. Het feit dat er al jaren geen 

bbl-opleidingen op niveau 1 worden verzorgd door Arcus en Leeuwenborgh ondersteunt deze theorie.  

 

Doorstroom vanuit het praktijkonderwijs en vmbo (zonder diploma) naar het mbo 

Landelijk stroomt 40% vanuit het praktijkonderwijs (Pro) door naar mbo-Entree en is daar succesvol;           

40-60% hiervan behaalt zelfs een startkwalificatie (mbo niv 2) (Kennis, Eimers, & van der Woude, 

2018). In Zuid-Limburg is de deelname aan het Pro hoog, maar de doorstroom vanuit het Pro naar het 

mbo is het laagste van Nederland (Sittard-Geleen: 8%; Parkstad 26%; Maastricht Heuvelland 28%). 

Ondanks de afnemende totale studentenpopulatie is er bij Arcus en Leeuwenborgh wel sprake van een  

toename van het aantal studenten afkomstig uit het praktijkonderwijs, bij Arcus van 84 (2015) naar 

101 (2017) en bij Leeuwenborgh van 38 (2015) naar 54 (2017). Bij Leeuwenborgh is daarnaast sprake 

van een toename van het aantal vmbo studenten zonder diploma van 251 (2015) naar 340 (2017).  

De verwachting is dat, door inzet van de doorlopende leerlijn in het kader van het programma 

VOORdeel & VERVOLG, de doorstroom van Pro (en vso) naar mbo Entree verder zal toenemen en meer 

studenten een Entree diploma of zelfs een startkwalificatie zullen behalen. 

 

Arbeidsmarktperspectief bij niveau 1 en 2 

Arcus en Leeuwenborgh bieden op dit moment enkele niveau 2 opleidingen aan met matig of slecht 

arbeidsmarktperspectief: dit zijn opleidingen (BC-code) onder de 70% signaalwaarde op de indicator 

arbeidsmarktperspectief (tabel 9). Er zijn verschillen in arbeidsmarktperspectief bij twee van deze 

opleidingen. Arbeidsmarktperspectief wordt op gemeentelijk niveau ingevuld en niet volgens de regio-

indeling (Zuid-Limburg).   

 
Tabel 9. Opleidingen met een slecht arbeidsmarktperspectief 

 BC code Opleiding (niv 2) Aandeel werkend 
> 12 u/wk 

Arcus 279 Ondersteunende administratieve beroepen 47% 

Leeuwenborgh 279 Ondersteunende administratieve beroepen 80% 

Arcus 301 Dienstverlening zorg en welzijn 72% 

Leeuwenborgh 301 Dienstverlening zorg en welzijn 65% 

Arcus 359 Verkoop 57% 

Leeuwenborgh 359 Verkoop 83% 

 

Aanpak kwetsbare doelgroepen Zuid-Limburg, stand van zaken 

Beide instellingen sluiten aan bij het regionale programma ‘voortijdig schoolverlaten en begeleiding 

kwetsbare jongeren’ (VSV-convenant), waarbij de aanpak wordt beschreven vanuit drie 

programmalijnen: meer kwetsbare jongeren naar mbo en arbeid, maatwerk en ketenbenadering, 

preventieve en curatieve maatregelen t.a.v. VSV (Gemeente Maastricht, Sittard/Geleen, Heerlen; vo-

scholen; mbo-scholen, 2016).   
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Eén van de maatregelen in dit programma ‘voortijdig schoolverlaten en begeleiding kwetsbare 

jongeren’ is VOORdeel & Vervolg. In een groot Zuid-Limburgs samenwerkingsverband (pps), waarin 

onderwijsinstellingen (mbo, vmbo, vso, pro) in Zuid-Limburg samenwerken met gemeentes, UWV en 

ondernemers, wordt vanuit het programma VOORdeel & Vervolg gewerkt aan duurzame inzetbaarheid 

van laagopgeleide en kwetsbare doelgroepen (RIF aanvraag Entree 2017). Het programma richt zich 

daarbij op het overbruggen van de kwalificatiekloof op de arbeidsmarkt, speciaal met betrekking tot 

deze doelgroepen. Hiervoor wordt arbeidsmarkt- en toekomstgericht onderwijs op maat ingezet. De 

doelgroepen, waar VOORdeel & Vervolg zich op richt, zijn jongeren in het vmbo, praktijkonderwijs 

(pro), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en mbo onderwijs (niveau 1 en 2) en volwassenen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. De doelstelling van VOORdeel & Vervolg is het verhogen van de 

arbeidsparticipatie (ook ten behoeve van de economische situatie in de krimpregio Zuid-Limburg) en 

de ontwikkeling van de doelgroep tot duurzaam arbeidspotentieel voor de regio, door arbeidsmarkt- 

en toekomstgericht onderwijs op maat te bieden. De uitvoering vindt zoveel mogelijk plaats in een 

contextrijke praktijkomgeving. De looptijd van het programma is van 2017-2021. 

 

Provincie en Rijk investeren miljoenen in VOORdeel & Vervolg (jan 2018) 

De Provincie Limburg investeert 1,2 miljoen euro en het ministerie van OCW nog eens 2 

miljoen in het project “VOORdeel & VERVOLG” in de regio Heerlen. Het programma is een 

unieke samenwerking tussen de regionale partners uit het bedrijfsleven, overheid en 21 

onderwijsinstellingen (mbo, vmbo, vso en pro) gericht op jongeren, die nu nog vaak zonder 

enig diploma de school verlaten en geen werk krijgen, maar ook op volwassenen die extra 

steun nodig hebben om aan het werk te blijven of de arbeidsmarkt te betreden. Hiermee worden de kansen 

voor duurzaam werk voor beide groepen vergroot.  

“Op deze manier speelt de overheid in op actuele vragen vanuit de arbeidsmarkt voor kwalitatief goed 

personeel. De samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven en overheid op regionaal niveau tot bijzondere 

initiatieven en resultaten leidt”, zo stelde minister Bussemaker bij de toekenning van de subsidie in oktober 

van het voorbije jaar. 

 

Andere maatregelen binnen dit programma zijn de inzet op effectieve loopbaanoriëntatie, 

verzuimregistratie (als voorbode van voortijdige schooluitval en begeleiding bij schoolverzuim) en 

scholing en training van VSV-consulenten of consulenten kwetsbare jongeren.   

 

In samenwerking met SBB zal ROC Zuid-Limburg deelnemen aan de pilot ‘praktijkleren met de 

praktijkverklaring in het mbo’. Ook de aanvraag voor deelname aan de pilot ‘mbo-verklaring’ is 

goedgekeurd. Doel van deze pilot is om voor werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie, 

en voor wie het behalen van een mbo-diploma (incl. entree) of –certificaat vooralsnog niet haalbaar 

is, de overgang naar werk te versoepelen en de kans op duurzaam werk te vergroten. Deelnemers 

volgen daarbij een route praktijkleren op maat, leidend naar ten minste een praktijkverklaring (als 

onderdeel van een mbo-verklaring). Op basis van de vraag van de werkgever, de mogelijkheden van 

de deelnemer en van het leerbedrijf, worden vaardigheden op basis van werkprocessen uit een 

kwalificatie aangeleerd in een leerbedrijf.   

 

Langzaam begint de inclusieve samenleving in Limburg vorm te krijgen, maar er zijn nog veel 

bijstandontvangers die geen reëel perspectief op werk hebben of jongeren die tussen wal en schip 

vallen. De pilot Knooppunt mbo, is een project in ontwikkeling (mbo-onderwijs, Provincie en Zuid-
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Limburgse gemeenten). Met dit project, naar voorbeeld van po en vo, wordt gezocht naar samenhang 

in preventie, ondersteuning en zorg.  

Binnen het 4Limburg onderzoeksprogramma van de Universiteit Maastricht wordt een predictiemodel 

ontwikkeld, om factoren die tot participatieproblemen kunnen leiden, in een zo vroeg mogelijk 

stadium te onderkennen. Deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen opgevangen 

worden in het Mbo knooppunt.   

 

Pilot Knooppunt mbo – van curatie naar preventie (2019) 

Het mbo-knooppunt Zuid-Limburg heeft als doel het samenbrengen van expertise om zodoende sneller te 

kunnen acteren als studenten met een afstand tot de arbeidsmarkt extra ondersteuning nodig hebben. De 

knooppuntpartners zijn het mbo-onderwijs, de mbo-coach, jeugdgezondheidszorg en gemeenten. Een van de 

doelstellingen is vroegtijdige signalering van problematiek bij jongeren van 16-23 jaar woonachtig in Zuid-

Limburg, inclusief schoolverzuim, en het creëren van een doorgaande zorglijn (via de knooppunten vo en mbo).  

Het knooppunt mbo heeft de volgende functies:  

-   Versterken van basisondersteuning op school 

-   Het zorgdragen voor individuele gespecialiseerde ondersteuning 

-   Het zorgdragen voor collectieve gespecialiseerde ondersteuning (doelgroeparrangementen) 

-   Collectieve preventieve activiteiten op school voor alle jongeren 

Achterliggend doel is het verhogen van duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van deze doelgroep, door 

hen op te leiden voor een startkwalificatie dan wel een mbo-certificaat of praktijkverklaring.  

 

2.3.7. Gelijke kansen voor ieder talent in het mbo 

Met gelijke kansen wordt bedoeld, dat alle jongeren tijdens hun studie hun persoonlijk talent en 

burgerschap kunnen ontwikkelen, en kunnen doorstromen naar een goede positie op de arbeidsmarkt 

en/of naar vervolgopleidingen in het mbo en hbo De situatie op de indicatoren van ‘gelijke kansen’ is 

in tabel 10 weergegeven. 

 
Tabel 10. Indicatoren t.a.v. gelijke kansen 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

Arcus    landelijk Leeuwenborgh       

 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2016-2017  
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Startersresultaat 80,8% 81,2% 81,8% 84,5% Startersresultaat 83,3% 85,7% 86,6% 

Kwalificatiewinst 80,9% 81,9% 83,7% 87,0% Kwalificatiewinst 84,9% 85,1% 87,2% 

Opstroom uit niv 1,2,3 32,7% 35,8% 39,4% 42,4% Opstroom uit niv 1,2,3 38,7% 32,9% 44,4% 

Doorstroom mbo-hbo 27,9% 28,2% 25,6% 36,1% Doorstroom mbo-hbo 40,6% 42,9% 43,9% 

Succes doorstromers in 
eerste jaar hbo 

-- -- 75,4%  
Succes doorstromers 
in eerste jaar hbo 

-- -- 78,5% 

 

De fusie biedt mogelijkheden om, voor wat betreft opstroom en doorstroom, van elkaar te leren en 

dit over de hele linie op een goed niveau te brengen. Een goede doorstroom naar het hbo is voor Zuyd 

Hogeschool (hbo-instelling in Zuid-Limburg) erg belangrijk; 90% van de instroom van mbo-studenten 

komt van Arcus en Leeuwenborgh. 
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Doorstroom mbo-hbo 

Zuyd Hogeschool (hbo-instelling in Zuid-Limburg) kent een teruggang in het diplomarendement van 

mbo-studenten. Daarbij is het aandeel mbo-instroom bij Zuyd Hogeschool de laatste jaren met 25% 

lager dan het landelijk gemiddelde (30%) en de gemiddelde uitval van mbo-studenten met 26% hoger 

dan het landelijk gemiddelde (23%). Om de doorstroom en het rendement van mbo-studenten bij Zuyd 

te verbeteren werd in 2017 een werkgroep ‘doorstroom mbo-hbo’ ingesteld, waarin Zuyd Hogeschool, 

Arcus, Leeuwenborgh en Gilde vertegenwoordigd waren. De werkgroep heeft aan de hand van 

aanbevelingen om de doorstroom te verbeteren en de uitval terug te dringen een aantal projecten 

opgestart, zoals de ontwikkeling van het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo (K0125)’. Dit keuzedeel moet 

mbo’ers kansrijker laten doorstromen naar het hbo en is binnen het ROC al bij een aantal opleidingen 

opgenomen in het keuzedeelaanbod. In dit kader worden er over en weer gastlessen georganiseerd 

en volgen mbo-studenten proeflessen op het hbo. 

De eerste studenten, die dit keuzedeel gevolgd hebben, zullen in september 2019 in het hbo 

instromen. De effecten (uitval, switch, propedeuseresultaat na 1 jaar) van dit keuzedeel zullen dan in 

2019-2020 bekend worden. Dan pas kunnen we een eerste uitspraak doen over de effectiviteit van het 

keuzedeel. Het keuzedeel wordt momenteel nog teamspecifiek ingevuld. In bilaterale 

samenwerkingsverbanden tussen een aantal mbo- en hbo opleidingen (o.a. ICT, Social work, Hogere 

hotel school, Commercieel management) zijn doorstroomtrajecten binnen het keuzedeel 

gepositioneerd. Dit leidt op termijn tot een scala van casussen die door de studenten en begeleiders 

gebruikt kunnen worden om hun hbo-ervaringen en vervolgstudiekeuze te kunnen onderbouwen.  

ROC Zuid Limburg heeft inmiddels besloten het tweede convenant in het samenwerkingsverband 

K0125 Voorbereiding hbo in de regio Zuid (gevormd door bijna alle mbo- en hbo instellingen in Zeeland, 

Brabant en Limburg) te ondertekenen en deel te nemen aan de verdere ontwikkeling van het 

keuzedeel K0125 Voorbereiding hbo.  

Daarnaast zijn teams bij Zuyd Hogeschool actief bezig met de vormgeving van doorlopende leerlijnen 

mbo-ad/hbo en is er intensieve samenwerking met Arcus en Leeuwenborgh.  

 

Doorlopende leerlijnen in Zuid-Limburg 

Een goede aansluiting van het techniekonderwijs op de regionale arbeidsmarkt en het verhogen van 

de arbeidsmarktparticipatie is noodzakelijk voor de economische groei van Zuid-Limburg. Aandacht 

voor het beschikbaar komen van goed geschoold technisch personeel voor de regio is onder meer 

vertaald in de verdere vormgeving van het techniekonderwijs Zuid-Limburg (TOZL – zie kader). Arcus 

College, ROC Leeuwenborgh, Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL), Limburgs 

Voortgezet Onderwijs (LVO) en Dacapo College realiseren gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige, 

innovatieve (toekomstbestendige) techniekopleidingen, die optimaal afgestemd zijn op het regionale 

bedrijfsleven. Eén van de kernactiviteiten van het techniekonderwijs Zuid-Limburg is de verdere 

ontwikkeling van de vakmanschapsroute (vmbo basis/kader-mbo) en de technologieroute (vmbo gl/tl-

mbo). De doelstelling is dat de technologieroute ook onderdeel wordt van de doorlopende leerlijn 

vmbo-mbo-hbo.  

 

Ruim 6 ton provinciale subsidie voor technisch onderwijs (Zuid-Limburg.nl – dec 2017) 

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten een provinciale subsidie te verlenen van € 630.000,00 voor 

het Technisch Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL), fase 2. Deze tweede fase werkt aan het verder ontwikkelen van 

het techniekonderwijs in Zuid-Limburg. Het project zet enerzijds in op het in stand houden van een breed en 

kwalitatief aanbod technische opleidingen. Anderzijds zet het in op een verhoging van de instroom van nieuwe 



 

Kwaliteitsagenda 2019-2022.v2.0 – 20190226                                                                                                                 28 
 

leerlingen en de zijinstroom naar technisch onderwijs in de regio. Ook streeft het project naar een verhoging van 

het uitstroomniveau. 

Het project sluit aan bij de actielijn “Leren in de techniek: doorlopende leerlijnen” uit het Techniekplan Limburg. 

Van belang is hier de samenwerking en afstemming met het regionale bedrijfsleven, waarbij de opleidingen state 

of the art en toekomstbestendig zijn. Door het inrichten van de zogeheten vakmanschapsroutes en de 

technologieroutes wordt het “weglekken” van techniekleerlingen beperkt. 

 

Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn pro/vso/vmbo – mbo 

Entree/niveau 2 in het kader van het programma VOORdeel & VERVOLG.  

Arcus College en de gemeente Heerlen zijn inmiddels gestart met een pilot ‘onderwijs en zorg’ (ROC 

Leeuwenborgh gaat op korte termijn starten met een gelijke pilot), waarbij gestreefd wordt naar een 

verbetering van de doelmatige samenwerking tussen het onderwijs en het jeugddomein (jeugdhulp) 

van de gemeente Heerlen. Van belang hierbij is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 

doorlopende leer- én zorglijn bij de overgang van vmbo naar mbo en een goede samenwerking met 

zorgpartners.  

 

2.3.8. Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst  

Vanuit de beide visies is al veel aandacht voor arbeidsmarktrelevante opleidingen en toekomstgerichte 

curricula. De opleidingen sluiten aan bij de toekomstige functies binnen bedrijven of organisaties, en 

studenten leren aan de hand van uitdagende en authentieke opdrachten, die herkenbaar zijn vanuit 

de beroepspraktijk. Het bedrijfsleven is bij de onderwijsontwikkeling, -inrichting en -uitvoering een 

partner.  

 

Samenwerking met partners in de regio, stand van zaken 

Beide instellingen werken al intensief samen met andere onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen van 

doorlopende leerlijnen (vo, mbo, hbo), arbeidsmarktprojecten, AD-trajecten en excellentie- en 

deficiëntie programma’s. Ook worden gezamenlijk de kansen benut in de Zuid-Limburgse 

speerpuntsectoren als logistiek, energie, chemie en life sciences. Op bestuurlijk niveau zorgen we voor 

adequate vertegenwoordiging en afstemming in de regionale gremia van gemeenten, Economische 

Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL), Provincie, Ondernemend Limburg, UWV en brancheorganisaties. 

Waar het kwetsbare groepen betreft, werken we samen met overheden, maatschappelijke 

stakeholders en (zorg)instellingen, die begeleiding in de persoonlijke omgeving bieden met focus op 

participatie. Dit geldt evenzeer voor trajecten ten behoeve van inburgering, taal en participatie van 

statushouders. 

 

Ook voor ROC Zuid-Limburg is deelname in publiek-private samenwerkingsverbanden (o.m. met 

subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo) één van de manieren om dit partnership blijvend 

gestalte te geven. Een aantal samenwerkingsverbanden tussen Arcus/Leeuwenborgh, bedrijven in de 

regio en voor een aantal trajecten ook SBB, zijn reeds uit noodzaak en gezamenlijke ambitie geboren: 

 CHILL; een unieke publieke private samenwerking (PPS) tussen meerdere onderwijspartijen 

(Leeuwenborgh, Arcus College, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht) en een aantal 

bedrijven, gevestigd op Chemelot (Sabic, DSM); 
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CHILL enhances the Innovative Strength of Companies in the Chemical Sector 

Stel, u heeft een fantastisch idee voor een innovatie in de chemie. U weet dat u iets bijzonders 

in handen heeft, maar om verder te komen is nader onderzoek nodig. Chemie is een kennis- 

en kapitaalintensieve sector, waardoor goede ideeën soms op de plank blijven liggen. 

Onnodig! CHILL – Chemelot Innovation and Learning Labs – versterkt de innovatiekracht en 

de concurrentiepositie van bedrijven die opereren in de chemie. 

Hoe we dat doen? Door de capaciteiten van aanstormend talent te combineren met de kennis en ervaring 

van doorgewinterde professionals. Door moderne onderzoeksfaciliteiten beschikbaar te stellen en door 

praktijkgerichte trainingen en masterclasses  voor professionals aan te bieden. Kortom: wij helpen uw 

ideeën succesvol te maken. 

 

 Zorgtechniek Limburg; samen met Gilde Opleidingen, Arcus College en Zuyd Hogeschool is in 

2013 een centrum voor innovatief vakmanschap ‘Zorgtechniek Limburg’ (ZTL) opgericht. Hierin 

worden vakmensen opgeleid, die nieuwe, innovatieve, technologische oplossingen kunnen 

vertalen in daadwerkelijke producten én toepassingen in de brede zorgpraktijk; 

 

Zorgtechniek Limburg bereidt zorg(medewerkers) voor op de toekomst 

Hoe onderwijs helpt bij de adoptie en acceptatie van zorgtechnologie 

“Er gebeuren hier mooie dingen. We schrijven geen gigantische beleidsstukken; we doen vooral. Dat werkt. 

Gaandeweg ontdek je vanzelf waar je moet bijstellen. De opleiding Zorgtechnicus hebben we binnen een jaar 

van nul tot het startpunt gebracht. Natuurlijk is hij nog niet helemaal klaar, maar terwijl de winkel open is bouwen 

we verder.” Dat zegt programmamanager Ton Pagen van Zorgtechniek Limburg (ZTL), Kenniscentrum voor 

technologie in de zorg. 

Ook dat kenniscentrum zelf getuigt van een voortvarend pragmatisme. Twee jaar geleden was er nog niets, en 

nu zijn er al vijf innovatieve modules die in de curricula van de zorgopleidingen van de Limburgse ROC’s zijn 

opgenomen. Nog traditioneel verstrekt op papier wel, want waarom wachten tot in september de virtuele 

leeromgeving operationeel is, als je leerlingen al eerder de juiste bagage voor de 21ste-eeuwse arbeidspraktijk 

mee wilt geven? 

 

 Tech2Create; vanuit een RIF is een bedrijfsschool bij VDL Nedcar ingericht (procesoperator, 

service & onderhoud, logistiek). Ook zijn er Operator opleidingen bij o.a. Sabic, MOSA, Tata 

Steel, DSM Dyneema. Maintenance opleidingen zijn er o.a. bij Spie, Stork, Sitech. Volgens een 

nieuw onderwijsmodel zijn er BBL maatwerktrajecten ontwikkeld. Er wordt gewerkt met 

integrale beroepsopdrachten (zie ook pag 26);  

 Beyond Academy for medical devices; een PPS (gefinancierd vanuit een RIF) dat heeft 

geresulteerd in langdurige scholingscontracten (Medtronic, Abbott Vascular, Boston Scientific) 

en samenwerking met Manpower, Flexpoint en de gemeente Heerlen, gericht op medische 

logistiek;  

 

Beyond: vijftien studenten nemen MBO-diploma in ontvangst 

Op 31 januari 2019 vond de diploma-uitreiking plaats. Een vijftiental studenten mochten deze avond hun MBO-

diploma logistiek op niveau 1 en niveau 3 in ontvangst nemen. In de niveau 3 opleiding werden mensen van 

Abbott, Boston Scientific en Medtronic samen opgeleid. Een resultaat dat alleen maar gerealiseerd kon worden 

door het unieke samenwerkingsverband van beyond. 
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Een van de ambities van beyond is het verder professionaliseren van het vak logistiek in de MedTech branche. 

Daarvoor zijn er samen met participatiepartners uit 

het onderwijs een aantal opleidingstrajecten 

ontwikkeld. 

Beyond draagt hiermee niet alleen bij aan de 

ontwikkeling van het vak, maar biedt ook meer 

perspectief en carrièremogelijkheden voor de 

mensen werkzaam in de sector. 

Nu is het tijd voor drie compleet nieuwe klassen. Op 

naar de volgende diploma-uitreiking! 

 

 VOORdeel & VERVOLG; een Zuid-Limburg brede PPS om de arbeidsparticipatie van 

doelgroepen in een kwetsbare positie te vergroten (gefinancierd vanuit het RIF) 

 Contactcenterbranche; PPS in customer services (Customer Service Valley) samen met Arcus 

College en Zuyd Hogeschool 

 Verpleegkunde TOP-opleiding; de inhoud en in de inrichting is van deze opleiding is ontwikkeld 

en samengesteld door de drie ROC’s in Limburg en de vijf Limburgse ziekenhuizen. Hierdoor 

sluit deze opleiding naadloos aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. 

 Zorg & Welzijn; maatwerktrajecten bij o.a. Wonen Plus, Cicero en Envida; 

 Basisopleidingen voor de Koninklijke Landmacht. 

 

Aansluiting onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt 

Programma’s in het kader van het regionaal investeringsfonds mbo (RIF) zijn ‘aanjagers’ van het z.g. 

‘geïntegreerde onderwijs’. Er wordt ingezet op integrale beroepsopdrachten, afgestemd op en met het 

regionale bedrijfsleven. In het RIF Tech2Create (zie kader) zijn hiermee bij VDL Nedcar positieve 

ervaringen opgedaan.  

 

Tech2create is een publiek-private samenwerking van onderwijs (Arcus College en ROC Leeuwenborgh) en 

bedrijfsleven (VDL Nedcar, Spie, Stork, Engie, Goflex, IAC en Thomas Regout). Het onderwijs (o.b.v. integrale 

beroepsopdrachten) wordt in nauwe samenwerking met de bedrijven ontwikkeld. De gepersonaliseerde 

opleidingen met een eigentijds curriculum sluiten naadloos aan bij de functies in het bedrijfsleven. Studenten 

volgen hier voornamelijk BBL-trajecten in de techniek. 

 

Ook het opleidingstraject ‘Garage 4.0’ (zie kader) laat de aansluiting zien tussen het beroepsonderwijs 

voor automotive diensten en de trends in de sector.  

Vanuit het Taal expertisecentrum wordt het concept van ‘taalgericht vakonderwijs’ op diverse plekken 

binnen Arcus uitgerold. 

 

Nieuw Europees project Garage 4.0 gaat van start 

Elektrisch autorijden is de nieuwe trend. En nieuwe technieken vragen om nieuwe monteurs. Om de autobranche 

bij deze transitie te helpen, is het opleidingstraject Garage 4.0 gestart. De primeur is voor het Techniekcollege 

Zuid-Limburg (samenwerkingsschool Arcus College en ROC Leeuwenborgh). Het project Garage 4.0 zorgt ervoor 

dat het beroepsonderwijs voor automotive diensten (garages, dealers) beter aansluit bij de actuele megatrends 

in deze sector. Digitalisering en nieuwe media spelen een belangrijke rol voor zowel de dealer en de student. De 

auto zal steeds vaker verbonden zijn met internet. De opleiding tot specialist E-auto krijgt een doorvertaling naar 
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andere ROC’s in het land. Financiële ondersteuning voor Garage 4.0 is er onder meer van de Provincie Limburg 

en het Europese Interreg-programma.  

                                               

Uit de resultaten van de JOB enquête en de BPV-monitor (SBB) blijkt dat in de aansluiting tussen het 

onderwijs en de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt een opgaande lijn zit. Zowel Arcus als Leeuwenborgh 

studenten waarderen de aansluiting van hun opleiding op de arbeidsmarkt positiever dan ten opzichte 

van het landelijk gemiddelde. 
 

Tabel 11. Aansluiting opleiding-arbeidsmarkt  

Arcus    landelijk Leeuwenborgh       

Thema 2014 2016 2018 
 

Thema 2014 2016 2018 

Stage (bol) (JOB) 3,6 3,7 3,8 3,6 Stage (bol) (JOB) 3,6 3,7 3,7 

Werkplek (bbl) (JOB) 3,8 3,7 4,0 3,8 Werkplek (bbl) (JOB) 3,9 3,8 3,9 

SBB BPV monitor 
tevredenheid bedrijven 

nvt nvt 7,5 7,5 
SBB BPV monitor 
tevredenheid bedrijven 

nvt nvt 7,6 

 

Leven lang ontwikkeling (LLO) 

De onderstaande tabel (tabel 12) laat de stand van zaken zien met betrekking tot het aantal studenten 

in de bbl- opleidingen. Ondanks het feit dat ook startende studenten een bbl-opleiding kunnen volgen, 

geeft deze tabel wel een indicatie van het aantal herstarters (werkzoekenden, zijinstroom) en 

doorstarters (werkenden, doorstroom). Deze tabel laat zien dat er sprake is van een lichte toename 

van het aantal studenten in BBL opleidingen.  

 
Tabel 12. Aantal BBL studenten 

Arcus 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 Leeuwenborgh 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

BBL 1.030 1.033 1.167 BBL 749 866 1.034 

Aandeel bbl’ers    18,32%    15,01% 

 

Onderstaand (tabel 13) is een overzicht opgenomen van het aantal afgegeven (BORIS16) 

praktijkverklaringen in Zuid-Limburg. Deze studenten zijn niet in staat om een volledige kwalificatie op 

mbo-niveau te behalen, maar samen met het leerwerkbedrijf kunnen zij geschoold worden voor 

bepaalde werkprocessen, die vanuit het mbo herkend worden. Dit wordt momenteel nog beperkt 

opgepakt, maar krijgt een plaats in VOORdeel & VERVOLG (zie ook § 2.3.6. pilot ‘praktijkleren met de 

praktijkverklaring in het mbo’).  
 

Tabel 13. Afgegeven (BORIS) praktijkverklaringen 

Afgegeven (BORIS) Praktijkverklaringen 2017-2018 

Instelling aantal 

PrO Terra Nigra (Maastricht) 107 

                                                           
16 Pro en vso-studenten kunnen een Boris verklaring aanvragen bij de brancheorganisatie. Dit zijn 
praktijkverklaringen voor jongeren die niet kwalificatieplichtig zijn. Het is een bewijs van vakbekwaamheid en 
geeft aan welke werkprocessen en onderliggende prestatie-indicatoren een student al beheerst.  
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Vso Don Bosco (Maastricht) 11 

PrO DaCapo (Geleen) 3 

Vso Sint Jozef (regio Maastricht) 1 

 

De voorbeelden genoemd in deze paragraaf bij ‘samenwerken met partners in de regio’ laten zien dat 

er op meerdere vlakken al initiatieven zijn ten aanzien van leven lang ontwikkelen (oa Beyond, 

Tech2Create en maatwerkopleidingen uitgevoerd door Zorg & Welzijn). Ook sluit het ROC aan bij 

arbeidsmarkt gerelateerde acties zoals gedefinieerd in het ‘Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten 

(RAAT)’ waarbij afspraken gemaakt worden t.a.v. het opleiden van personeel voor zorg en 

welzijnsinstellingen. Voor de opleiding Helpende (niv 2) en Verzorgende IG (niv 3) is inmiddels een 3e 

leerwegtraject aangevraagd, zodat zij verkorte trajecten voor (delen van) opleidingen kunnen gaan 

aanbieden.  

 

De Flexacademie van Arcuscollege (Zorgacademie Parkstad) is ontwikkeld als antwoord op de vraag naar 

versnelde en flexibele maatwerkoplossingen op individuele basis in de gezondheidszorg en welzijnssector. 

Binnen de Flexacademie is er maximale synergie tussen zorg en onderwijs, waardoor concrete vragen vanuit het 

werkveld direct in individuele scholingstrajecten gegoten kunnen worden. Doelstelling kan zijn het behalen van 

een diploma of het volgen van losse onderdelen van een opleiding of een workshop. Het zijn voornamelijk zij-

instromers of studenten die in het verleden de opleiding niet afgemaakt hebben die hier gebruik van maken. 

 

Ook binnen het aanvalsplan ‘Zo WERKT Limburg!’ wordt erkend dat er een belangrijke opgave voor het 

onderwijs ligt in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Een leven lang ontwikkelen is cruciaal voor 

het behouden van de aansluiting op de arbeidsmarkt. Om dit te realiseren maakt de Provincie met alle 

belanghebbenden afspraken over de inzet van individuele leermiddelen, komend uit het nieuwe 

Regeerakkoord. Recent is een Loopbaan en Ontwikkelcentrum opgericht, een virtuele ontmoetingsplek 

voor werkzoekenden in deze regio. 

 

Limburg heeft een eigen Loopbaan en Ontwikkelcentrum: 

https://leo-connect.nl/ - 1Limburg - 12 feb 2019 

Om werknemers te stimuleren om een leven lang te blijven leren, is maandag in Heerlen het Loopbaan Ontwikkel 

Centrum (LEO) geopend. Mensen kunnen hier terecht voor een loopbaanontwikkelingsadvies. 

Advies 

Volgens kwartiermaker Ramon Niessen is het noodzakelijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. "We zien dat de 

wereld in beweging is. Denk aan robotisering, digitalisering. Bedrijven veranderen. Daarom is het belangrijk om 

je af te vragen wat je moet doen om inzetbaar te blijven." 

Virtual reality-logistiek 

Via de website kunnen mensen zelf online testen doen en ontdekken wat hun talenten zijn. Maar ze kunnen ook 

gratis in het centrum terecht op de campus in Heerlen. "We gaan bijvoorbeeld een virtual reality programma 

ontwikkelen waarmee je kunt ervaren hoe het is om in de logistiek te werken", zegt Niessen. 

Adviesbureau 

Het centrum wil niet gaan concurreren met loopbaanadviesbureaus. "Wij geven de mensen een eerste advies. 

Willen ze verder gaan, dan verwijzen we ze door naar een loopbaanadviseur." In LEO werken verschillende 

onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden samen. Ook de provincie Limburg investeert 200.000 euro in het 

centrum. 

Blijven ontwikkelen 

https://leo-connect.nl/
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"Het gaat goed met de economie en de werkloosheid is zeer laag", aldus gedeputeerde Joost van den Akker. 

"Maar er zitten nog 30.000 mensen in de bijstand en 20.000 in de ww. Dus je moet je je blijven ontwikkelen." 

 

SBB speelt een belangrijke rol in het opzetten van (pilots rondom) scholingstrajecten voor keuzedelen 

en/of arbeidsmarktrelevante onderdelen waaraan mbo-certificaten verbonden kunnen worden.  

 

2.3.9. Kwaliteitscultuur en team- of taakvolwassenheid 

Arcus 

Om een beeld te krijgen waar het team staat als het gaat om kwaliteitszorg en de aanwezigheid van 

een kwaliteitscultuur, is in het schooljaar 2017-2018 een teamscan afgenomen bij alle onderwijsteams 

van Arcus College. De methode, op basis van het model van Phasis/UPD, bestaat uit 7 stappen 

gerelateerd aan kwaliteitszorg (hard controls) en een drietal randvoorwaarden die gerelateerd zijn aan 

kwaliteitscultuur (soft controls). De stappen en de randvoorwaarden bevorderen in hun samenhang 

een kwaliteitscultuur: continu verbeteren met plezier. Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur gaan 

daarmee hand in hand en beïnvloeden elkaar. Tezamen leiden zij tot een bewust beleid van de 

uitvoering, waarmee de basiskwaliteit wordt geborgd en teams in staat worden gesteld hun eigen 

kwaliteit tot handelsmerk te maken. Het is een ontwikkelingsgerichte interventie: het wordt teams 

duidelijk waar zij staan en wat hun groeipad kan zijn. De teams werden op 10 items ingedeeld in een 

‘teamvolwassenheidsfase’ (1 t/m 4, waarbij 4 de grootste teamvolwassenheid is).  

De eerste conclusies zijn:  

 Overall bevinden teams zich gemiddeld tussen fase 2 en 3  

 ‘Hardere aspecten’ (zicht op resultaten, processen geborgd, kalender, pdca) scoren gemiddeld 

lager dan ‘zachtere aspecten’ (leiderschap en dialoog met belanghebbenden).  

 

Leeuwenborgh 

Bij Leeuwenborgh heeft in het kader van Leeuwenborgh Maakt Het Verschil (LMHV) in 2017-2018 een 

midtermreview plaatsgevonden. De midtermreview gaf een beeld van de resultaten en effecten die 

tot september 2017 zijn bereikt. Dit laat zien dat Leeuwenborgh met LMHV op koers ligt. Teams zijn 

zelfverzekerd en vastberaden over hun aanpak. Er is een beweging voorwaarts en er is steeds meer 

passie, positiviteit en trots. Ondanks verschillen in ontwikkeling tussen teams heeft het College van 

Bestuur er alle vertrouwen in dat teams de juiste stappen zetten en zich met volle overtuiging inzetten 

in het bereiken van de doelstellingen uit LMHV.  

Hoewel teams en diensten nog volop bezig zijn met de implementatie en uitvoering van de doelen uit 

LMHV, staan nieuwe ontwikkelingen reeds voor de deur. De fusie tussen Arcus en Leeuwenborgh en 

het nieuwe bestuursakkoord 2019-2022, met aandacht voor initieel en post-initieel leren (leven lang 

ontwikkelen), vragen daarom om een wendbare en innovatieve organisatie en een hoge  

taakvolwassenheid van teams/medewerkers.  

Ook vanuit dat perspectief zijn in de analyse van de midtermreview17 aanbevelingen en adviezen 

benoemd, die gekoppeld zijn aan 4 thema’s; 1) taakvolwassenheid van teams, 2) ondersteuning van 

teams bij versterken taakvolwassenheid door management en diensten, 3) onderwijskwaliteit en 

kwaliteitscultuur, 4) professionalisering (als team en individueel) en versterken duaal leiderschap.  

De thema’s, genoemd in de midtermreview, komen ook terug in de ambities en maatregelen van de 

kwaliteitsagenda.  

                                                           
17 Hiervoor wordt verwezen naar de analyse Midterm-review LMHV (juni 2018) 
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In bijlage 5 zijn de resultaten van de teamscan (Arcus) en de midtermreview (Leeuwenborgh) in een 

overzicht op instellingsniveau weergegeven. 

 

2.3.10. Conclusie interne analyse 

Gezien deze ontwikkelingen en de huidige stand van zaken, is de opgave, waar ROC Zuid-Limburg voor 

staan, duidelijk. Er is behoefte aan onderwijs op maat - naar inhoud en aanpak - dat rekening houdt 

met de behoeften en mogelijkheden van verschillende doelgroepen. Ontwikkeling van vaardigheden 

die nodig zijn om overeind te blijven in een dynamische maatschappij. Opleidingen die in co-creatie 

met collega-instellingen, het bedrijfsleven en overheden dichtbij de praktijk (de beroepscontext) en 

belevingswereld van studenten worden gebouwd om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de 

regio. En onderwijsteams die in staat zijn het beste uit zichzelf en hun studenten te halen om voor de 

Zuid-Limburgse arbeidsmarkt zoveel mogelijk vakmensen te kwalificeren en gekwalificeerd te houden. 

 

2.4. SWOT analyse 

De voorgaande externe en interne analyse wordt in deze paragraaf vertaald in een SWOT analyse, 

waarin sterkten en zwakten (intern), kansen en bedreigingen (extern) voor ROC Zuid-Limburg worden  

weergegeven. Bij zwakten worden tevens risico’s en/of kritische succesfactoren benoemd.  

 
Tabel 12. SWOT analyse ROC Zuid-Limburg 

Sterktes 
• Organisatie 

- Door fusie Arcus-Leeuwenborgh in staat om 
kansen te pakken en als onderwijspartner in de 
regio te groeien naar een hoger niveau. 

- Visie en strategisch beleidsplan van de nieuwe 
organisatie is gericht op landelijke en regionale 
ontwikkelingen en is een doorontwikkeling van de 
huidige strategische beleidsplannen Arcus en 
Leeuwenborgh 

- Overeenstemming over en draagvlak voor platte 
organisatie met teams in the lead. 

• Opleidingenportfolio 
- Gezamenlijk breed en volledig aanbod dat de weg 

naar grotere macrodoelmatigheid open stelt. 
• Onderwijs 

- Studenttevredenheid Arcus en Leeuwenborgh is 
goed 

- Studieresultaten Leeuwenborgh goed, Arcus in 
opgaande lijn 

- Mogelijkheden voor doorontwikkeling onderwijs 
aan nieuwe doelgroepen i.k.v. LLO 

- Sterktes van Arcus en Leeuwenborgh zijn 
complementair: voedingsbodem voor leren van 
elkaar 

- Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is goed op 
weg; good practices in pps-en, aanpak BPV; 
bewustwording van noodzaak koppeling leren en 
praktijk is ontstaan.  

- PPS-en als proeftuin voor onderwijsvernieuwing. 
• Onderzoek 

Zwaktes / KSF / Risico’s  
• Organisatie 

- Fusie: risico op interne gerichtheid 
- Teams zijn met zichzelf bezig, leren 

onvoldoende van elkaar (uitwisseling van 
kennis en kunde tussen de teams) 

• Onderwijs 
- Te weinig ruimte voor ontwikkeling en 

innovatie; going concern neemt (te) veel tijd in 
beslag  

- In relatie tot beschikbare populatie weinig 
uitgevoerde opleidingen op niveau 1 en 2; 
laatste jaren geen BBL Entree 

- Opleidingen soms nog te traditioneel, 
onvoldoende  flexibel en responsief naar 
student en regionale arbeidsmarkt 

- Studiesucces mbo-ers in 1e jaar hbo 
onvoldoende 

- VSV is over de gehele linie zorgpunt in de regio 
- Nog weinig LLO, gebrek aan flexibiliteit en last 

van wet en regelgeving m.b.t. cursorische 
trajecten en certificaten 

• Samenwerking 
- Nog te weinig co-creatie onderwijs en 

bedrijfsleven bij vormgeven en uitvoeren 
onderwijs  

• Personeel/professionalisering 
- Handelingsverlegenheid en onvoldoende 

taakvolwassenheid van teams om ‘teams in 
the lead’ waar te maken  
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- Bewustwording noodzaak van onderzoek in mbo  
- Leeuwenborgh heeft practoraat gepersonaliseerd 

leren 
• Samenwerking 

- Deelname aan meerdere PPS’en en andere 
samenwerkingsverbanden in de regio 

- Vertegenwoordiging in regionale gremia 
• Personeel 

- Onderwijskundig leider (OKL) bij Leeuwenborgh 
als aanjager voor innovatie en onderzoek 

- Breed draagvlak voor de fusie en onderwijsvisie 
bij personeel 

• Kwetsbare doelgroepen/Entree 
- Zuid-Limburgse aanpak VOORdeel & VERVOLG 

 
 

- Aandachtspunten professionalisering: 
veranderde rol docent naar ‘coach’,  
analysevaardigheden van docenten, 
professionalisering tav LOB beperkt zich vaak 
nog tot een aantal betrokkenen (zoals de 
decaan of SLB). 

• Kwetsbare doelgroepen/Entree  
- Entree-opleidingen nog onvoldoende 

afgestemd op (toekomstige) vraag van de Zuid-
Limburgse arbeidsmarkt  

- Percentage VSV is hoog en rendementen bij 
Entree (Arcus) zijn laag  

- Onvoldoende toeleiding/begeleiding van 
jongeren vanuit Entree naar arbeidsmarkt  

- Doorlopende leerlijn pro/vso/vmbo – mbo 
Entree/niveau 2 nog onvoldoende tot stand 
gekomen  

• Kwaliteitszorg/kwaliteitscultuur 
- Nog onvoldoende functionerende PDCA cyclus 

op teamniveau; niet afmaken van de PDCA 
cyclus (C en A). 

Kansen 
• Economie 

- Groeiende economie en werkgelegenheid 
- Euregionale ligging met economische potentie  
- Duidelijke speerpuntsectoren en Human Capital 

agenda (Agro & Food, Leisure, Logistiek, Smart 
services, Life Science & Health, Chemie & 
Materialen, Maakindustrie) 

- Een stimulerende, betrokken provincie die het 
voortouw neemt in provinciale samenwerking 

• Arbeidsmarkt 
- Duidelijk werkgebied met eigen karakter 
- Behoefte aan gekwalificeerd personeel in vele  

sectoren; urgentie om (toekomstig) personeel te 
scholen; bereidheid tot samenwerken 

- Vele samenwerkingsverbanden in de regio; Triple 
helix platform (provincie, bedrijven, scholen) 

- Door schaarste aan personeel staan werkgevers 
positiever tov het aannemen van werkzoekenden 
met een afstand tot de arbeidsmarkt (UWV, 
2017b)  

- Meerdere publiek private samenwerkingen (pps-
en) die een belangrijke bijdrage leveren aan 
aansluiting tussen vraag naar en aanbod van 
arbeid en tevens aanjager zijn voor vernieuwing   

• Doelgroepen 
- Door krimp en mismatch op arbeidsmarkt  

noodzaak en kans tot LLO (ontwikkelen doelgroep 
doorstarters, herstarters) 

- Door krapte op de arbeidsmarkt kans tot opleiden 
en plaatsen van kwetsbare doelgroepen 

• Onderwijs 
- Duidelijke regionale speerpunten om het 

onderwijs op te richten 

Bedreigingen  
• Economie 

- Conjunctuurgevoelig  
• Arbeidsmarkt 

- Krimpende arbeidspopulatie / jongeren  
- Stagnatie in economische groei door tekort 

aan arbeidskrachten/gekwalificeerd personeel 
– vacatures worden niet tijdig ingevuld 

- Arbeidsparticipatie is laag 
- Lage arbeidsmigratie in de Euregio, ook  door  

belemmeringen vanuit (sociale) wetgeving 
- Naar verhouding grote populatie mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt  
- Maken van een match tussen studenten met 

afstand tot de arbeidsmarkt en BBL-
werkplekken voor niveau 1/2 is vaak 
ingewikkeld 

• Technologische ontwikkelingen  
- Snelle ontwikkelingen die (voor het onderwijs) 

soms moeilijk te volgen zijn  
• Doelgroepen 

- Scholingsachterstand bij werknemers met een 
tijdelijk contract, bedrijven willen deze mensen 
niet scholen (ROA, juli 2018) 

• Privacy 
- Er worden hoge eisen gesteld aan toezicht, 

veiligheid van systemen, procedures, regels en 
afspraken (wet AVG); minder mogelijkheden 
om informatie op te slaan en uit te wisselen 
om daarmee mensen adequaat te begeleiden 

• Onderwijs 
- Bieden van flexibel, multidisciplinair en 

innovatief onderwijs (in hybride 
leeromgevingen) is soms moeilijk in verband 
met wet en regelgeving, inspectie-eisen en 
kwaliteitseisen  
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- Loopbaanontwikkelcentrum in oprichting vanuit 
Provincie en partners ikv leven lang ontwikkelen 
(Provincie Limburg, 2017c) 

- Breed draagvlak voor fusie en onderwijsstrategie  
vanuit externe stakeholders  

• Innovatie 
- Drie campussen waarbinnen technologie en 

innovatie wordt aangezwengeld. 

 

2.4.1. IST en SOLL en de weg van IST naar SOLL 

De externe en interne analyse, die samenkomen in de bovenstaande SWOT analyse, vormen de IST 

situatie voor ROC Zuid-Limburg. De missie, de visie op onderwijs en de strategie van ROC Zuid-Limburg 

(de ambities) zoals ook verwoord in de beslisnotitie van de fusie, vormen de ‘stip op de horizon’ en 

daarmee de SOLL situatie. Deze SOLL situatie is vertaald in vier pijlers (onderwijsfilosofie) - 

beroepsgericht, studentgericht, regiogericht, toekomstgericht - en een drietal randvoorwaardelijke 

thema’s (teams in the lead, kwaliteitszorg, professionalisering). Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3 

van deze kwaliteitsagenda. De maatregelen die wij uit gaan voeren om onze ambities waar te maken 

(de weg van IST naar SOLL) en de concrete te behalen resultaten zijn vervolgens bij elkaar gebracht op 

een bijgevoegd overzicht (A3 kwaliteitsagenda).  

De sterktes (o.a. fusieorganisatie, nieuw strategisch beleidsplan, samenwerking en kwetsbare 

doelgroepen) stellen ROC Zuid-Limburg in staat om de kansen (o.a. speerpuntsectoren, PPS’en, 

behoefte aan gekwalificeerd personeel, plaatsen van kwetsbare doelgroepen) te benutten. Een aantal 

bedreigingen (zoals demografische krimp, lage arbeidsmigratie en privacy) heeft een autonoom 

karakter en is moeilijk beïnvloedbaar. Daarentegen kan ons ROC wel inspelen op ‘tekort aan 

gekwalificeerd personeel’ en ‘lage arbeidsparticipatie’, door onderwijs op maat te bieden aan 

kwetsbare doelgroepen en onderwijs dat is afgestemd op de arbeidsmarktvraag. De zwaktes (risico’s) 

m.b.t. de fusie worden primair beheerst door de strategie en de structuur van de nieuwe organisatie, 

waarin kleinschaligheid en samenwerking centraal staan. De zwaktes vsv, kwetsbare doelgroepen en 

doorstroom hbo, zijn als ambitie specifiek opgenomen in de kwaliteitsagenda. Aandachtspunt 

(bedreiging) is wel dat er voldoende werkplekken moeten zijn voor niveau 1 en 2. In bijlage 6 wordt 

een koppeling gemaakt met de zwakke punten/regionale ontwikkelingen en de ambities/maatregelen. 
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3. Strategisch beleidsplan ROC Zuid-Limburg 
 

Voor de nieuwe fusieorganisatie wordt een nieuw strategisch beleidsplan ontwikkeld. Dit vloeit voort 

uit de beslisnotitie van de fusieorganisatie en de huidige beleidsplannen van beide organisaties. De 

externe en interne analyse leiden tot de ambities die ROC-Zuid-Limburg voor de komende jaren heeft. 

In dit hoofdstuk worden de kernthema’s uit de beslisnotitie benoemd en vertaald naar de ambities, 

maatregelen en resultaten in de kwaliteitsagenda.  

 

3.1. Missie 
Vanuit de drievoudige kwalificatieplicht (wet WEB) leidt het mbo deelnemers op voor de arbeidsmarkt, 

voor een vervolgopleiding en voor maatschappelijke participatie. ROC Zuid-Limburg geeft handen en 

voeten aan deze drievoudige kwalificering, gericht op de snel veranderende maatschappij, de 

dynamiek en problematiek in de regio Zuid-Limburg, en de samenstelling van de deelnemersgroep. 

Deze responsiviteit zal in de inhoud en inrichting van opleidingen en in het relatienetwerk rondom 

opleidingen tot uiting komen.  

Dit alles resulteert in goed, uitdagend, innovatief en toekomstbestendig beroepsonderwijs op maat in 

en voor Zuid-Limburg, waarbij de vraag vanuit de (regionale) arbeidsmarkt én de leervraag van de 

deelnemer aan het onderwijs (initieel en post-initieel) centraal staan en studenten worden opgeleid 

voor de beroepen van nu en van morgen. Daarnaast wordt effectief partnership met het bedrijfsleven 

en overheden ingezet om de toekomstbestendigheid van onze opleidingen, de employability van onze 

studenten en de sociale inclusie van de Zuid-Limburgse bevolking te versterken. 

 

ROC Zuid-Limburg is daarmee de strategische partner voor de lerende regio, is aanbieder van initieel 

onderwijs en in toenemende mate partner in leven lang leren en regionale innovatie (ROC 

Leeuwenborgh en Arcus College, 2017).  

 

In nauwe samenwerking met onze partners in de regio, willen wij studenten een solide en 

duurzame basis bieden voor persoonlijke ontwikkeling, burgerschap en werk (dan wel doorstroom 

naar vervolgonderwijs), zodat zij, ook in de toekomst, succesvol  zijn. 

 

3.2. Visie op modern beroepsonderwijs 
De arbeidsmarkt waarvoor wij opleiden en de omgeving waarin wij leven zijn fors in beweging. 

Doelgroepen veranderen, curricula gaan op de schop, extra aandacht voor kwetsbare groepen is nodig 

en de interactie met overheid en bedrijfsleven wordt intensiever. Hoogwaardig, divers, wendbaar en 

modern opgezet beroepsonderwijs is cruciaal om de economische motor van Zuid-Limburg op gang te 

houden. De toekomst van het onderwijs ligt dan ook in de verbinding met de regio. Een integrale 

aanpak op Zuid-Limburgs niveau is nodig om te zorgen dat voldoende gekwalificeerd personeel 

beschikbaar is en blijft om de economische groei voort te kunnen zetten. 

De ambitie van ROC Zuid-Limburg is een regionaal dekkend aanbod van kwalitatief hoogwaardig 

middelbaar beroepsonderwijs en educatie dat op verantwoorde wijze past bij de maatschappelijke en 

economische ontwikkeling van Zuid-Limburg en de Euregio.  

 

Bij deze opgave hoort een gezamenlijke en gedragen visie op onderwijs. Hiertoe zijn de onderwijsvisie 

van Leeuwenborgh en de onderwijsvisie van Arcus met elkaar in verband gebracht. Beide visies liggen 
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niet ver uit elkaar, omdat zij gebaseerd zijn op de ontwikkelingen zoals die zich voor de komende jaren 

in de maatschappij, het mbo-onderwijs en de regio aftekenen. De visie bestaat uit 4 inhoudelijke 

thema’s: 

1. Beroepsgericht: wij baseren ons op integrale beroepssituaties en sluiten aan bij de beroepspraktijk.  

2. Studentgericht: wij komen tegemoet aan de verschillende behoeften en mogelijkheden van 

studenten.  

3. Regiogericht: wij leggen effectief verbinding tussen (voorbereidend en vervolg-) onderwijs, de 

economie, de sociale regioagenda en de arbeidsmarkt in Zuid-Limburg.  

4. Toekomstgericht: onze studenten zijn ‘21e eeuw vaardig’ en onze programma’s zijn actueel door 

co-creatie met het bedrijfsleven en andere partners in en buiten het onderwijs.  

 

3.1. Doelgroepen 

Om aan de vragen van overheid en bedrijfsleven te kunnen voldoen, maken wij ons mbo toegankelijk 

voor een brede groep studenten. We zien dan ook een grote verscheidenheid in onze 

studentenpopulatie. Om de talenten van al deze studenten optimaal te benutten is een 

gedifferentieerde aanpak van het onderwijs noodzakelijk, dat niet alleen tegemoet komt aan de 

verschillende doelgroepen zoals, voltijd, deeltijd, duaal, eerste generatie studenten (starters), 

herstarters of  doorstarters (op-, bij- of omscholing), maar ook aan verschillende leerstijlen, niveaus en 

leertempo’s. Het vinden van een goede balans tussen een helder en eenduidig diploma en/of 

certificaat (met civiel effect) en gepaste differentiatie met oog voor de (regionale) arbeidsmarkt is 

nodig.  

Wij bieden dan ook arbeidsmarktrelevant beroepsonderwijs in maatwerktrajecten en 

sectorarrangementen voor de verschillende doelgroepen met elk hun eigen vraag. Door ons onderwijs 

modulair in te richten kunnen wij aan de verschillende behoeften van de verschillende doelgroepen 

voldoen. Voor Zuid-Limburg is hierbij, gezien de aard van de populatie en de problematiek (zie externe 

analyse), aandacht voor kwetsbare doelgroepen van groot belang. Daarnaast zal, vanwege het feit dat 

er een afname is in de instroom van initiële studenten en er een kwalitatief en kwantitatief tekort aan 

arbeidskrachten ontstaat, ook focus liggen op doorstarters en herstarters.   

 
Tabel 13. Overzicht doelgroepen ROC Zuid-Limburg 

Starters (jongeren, instroom)  

Subcategorieën  Kenmerken  Aanbod  

VMBO instroom  Naast vakkennis en vaardigheden aandacht 
voor maatschappelijke en individuele 
ontwikkeling. Speciale aandacht voor vmbo-
tl, die steeds vaker voor havo kiest. Een 
maatschappelijke trend, maar niet altijd 
gebaseerd op competenties van het 
individu.  

Voortgaande innovatie op 
gepersonaliseerd onderwijs en 
begeleiding. Een eigentijds curriculum met 
state-of-the-art praktijkvoorzieningen en 
opdrachten, ondergebracht in hybride 
praktijkomgevingen. Intensivering van 
samenwerking vo op gebied van 
doorlopende leerlijnen en voorlichting.  

Havo instroom  Maatschappelijke ontwikkeling stimuleert 
eerst hbo opleiding, met verhoogde uitval, 
en resulterend motivatie probleem.  

Idem, plus: Extra aandacht voor 
begeleiding op motivatie en voorlichting 
op beroepskeuze  

Drop-outs  Kwetsbare jongeren zonder vo diploma.  VAVO, Entree opleiding en modularisering 
mbo niveau 2. Optimalisatie van regionale 
zorgstructuur door partnership met 
betreffende instellingen (VOORdeel & 
Vervolg)  

  



 

Kwaliteitsagenda 2019-2022.v2.0 – 20190226                                                                                                                 39 
 

Doorstarters (werkenden, doorstroom)  

Specialisatie in vak  Na enkele jaren werkervaring wil de 
werknemer zich graag verdiepen in zijn 
vakgebied en specialist worden. Mbo-
diploma is niet hoofddoel.  

Maatwerk, gebaseerd op mbo onderdelen 
(modularisering) van (vervolg) mbo niveau 
3 en 4. Ontwikkelde AD (associate degree) 
trajecten, in samenwerking met hbo. Ook 
maatwerk in dienstverlening en 
organisatie (hybride omgevingen, 
Brightlands campussen)  

Verbreding van 
vakgebied  

Na enkele jaren werkervaring wil de 
werknemer zich graag verbreden in zijn 
vakgebied en generalist worden, of een 
carrière stap zetten. Mbo-diploma is niet 
hoofddoel.  

Idem, plus: Ontwikkeling van Business, 
Entrepreneur en Services trajecten.  

Intersectoraal  De werknemer wil overstappen naar een 
andere sector. Door afnemend baan- of 
ontwikkelperspectief binnen de eigen 
sector. Of een gewenste carrière switch. 
Mbo-diploma gewenst.  

Platformen voor (inter)-sectorale 
afstemming met bedrijven en instellingen 
(forecasting, matching en diagnose).  

Herstarters (werkzoekenden, zijinstroom)  

Uitkeringsgerechtigden  De huidige arbeidsmarkt biedt 
mogelijkheden (kwantitatief), echter sprake 
van mismatch (kwalitatief). Behoefte aan 
om- en bijscholing.  

Ontwikkeling van 
werknemersvaardigheden en motivatie 
(arbeidsfit), als voorschakeltraject of 
geïntegreerd in mbo opleiding. 
Samenwerking met instellingen en 
ontwikkelen arrangementen is essentieel. 
( VOORdeel & Vervolg)  

Nuggers  Men heeft een tijd bewust niet gewerkt, 
maar wil weer aan de slag (arbeidsmarkt-
participatie is onder landelijk niveau).  

Idem, plus: Maatwerk dienstverlening: 
flexibele leer- en werktijden.  

Inburgeraars / 
Arbeidsmigranten  

Vergelijkbaar als bovenstaand, plus 
taalbarrière. Eerder genoten opleidingen en 
land van herkomst zijn zeer divers.  

Idem, plus: Extra aandacht voor taal, als 
voorschakeltraject of geïntegreerd in de 
opleiding. Speciale arrangementen voor 
statushouders, niet-statushouders.  

 

3.2. Onderwijskundige vertaling van de visie 

Innovatie van het onderwijs en onze opleidingen is een van de belangrijkste uitdagingen en is een 

doorlopend proces. Vanuit een ecosysteembenadering wordt gewerkt aan eigentijds onderwijs en een 

innovatief curriculum, waarmee wij flexibel kunnen reageren en anticiperen op de regionale 

vraagstukken. Daarmee kunnen ROC Zuid-Limburg en de bedrijven, gezamenlijk en in onderlinge 

afhankelijkheid, continue (wendbaar) innovatieve antwoorden vinden op de voortdurend en elkaar 

snel opvolgende ontwikkelingen en vragen van de regio. We hebben het dan vooral over het op maat 

maken van onze programma’s voor nieuwe (initiële) studenten, post-initiële studenten in het kader 

van leven lang ontwikkelen, of het op maat maken van programma’s voor bedrijven en instellingen. 

Aandachtspunten voor de komende jaren zijn: 

 Intensivering van contact tussen school en bedrijf 

 Toename van co-creatie in ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs 

 Toename van hybride leeromgevingen 

 Ontwikkelen van onderwijs op basis van integrale beroepssituaties/praktijkopdrachten waarin 

een beroepsvraag of beroepsprobleem centraal staat. 
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In de kwaliteitsagenda van ROC Zuid-Limburg nemen de landelijke speerpunten een belangrijke plaats 

in. De landelijke speerpunten ‘Jongeren in kwetsbare positie’ en ‘Gelijke kansen voor ieder talent in 

het mbo’ staan, gegeven de problematiek van de regio, hoog op de agenda en hebben een plek binnen 

het ROC Zuid-Limburg thema ‘Studentgerichtheid’. ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’ 

is één van de centrale thema’s uit de Provinciale Agenda 2030 en vormt verspreid over diverse ambities 

en maatregelen een rode draad in de kwaliteitsagenda van ROC Zuid-Limburg.  

 

In deze paragraaf wordt een onderwijskundige vertaling gemaakt van de visie van ROC Zuid-Limburg. 

Het is een voortzetting van datgene waar teams al een aantal jaren mee bezig zijn (Arcus 3.0 en LMHV). 

Het beschrijft op welke pedagogisch-didactische manier invulling gegeven wordt aan het onderwijs en 

wat het belang is van de verschillende thema’s.  

 

3.2.1. Thema 1: Beroepsgericht leren  

Integrale beroepssituaties en onderwijs in co-creatie met het (regionale) bedrijfsleven 

Het leren staat in het teken van het beroep. Samenwerking en afstemming met het (regionale) 

bedrijfsleven over de invulling van de opleiding is essentieel om studenten onderwijs te laten volgen 

dat goed aansluit bij de eisen en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven is bij de 

onderwijsontwikkeling en bij de onderwijsinrichting en -uitvoering een partner. 

Het onderwijsprogramma wordt niet samengesteld op basis van losse vakken, maar op basis van 

integrale beroepssituaties/praktijkopdrachten waarin een beroepsvraag of beroepsprobleem centraal 

staat. In deze hele beroepstaken zijn kennisontwikkeling (lintlessen (in de context van het beroep) en 

flankerend onderwijs18), skills (beroepshouding, 21e eeuwse vaardigheden, ondernemerschap, 

euregionale competenties), beroepspraktijkvorming en studie- en loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

geïntegreerd. In bedrijven spreekt men niet meer van vaardigheden en competenties, maar worden 

de beoogde resultaten vooral in termen van skills beschreven: “welk gedrag op welk complexiteits- en 

verantwoordelijkheidsniveau willen we waarnemen?” Skills maken op deze wijze een integraal 

onderdeel uit van het curriculum en vormen een onlosmakelijk onderdeel binnen het totale 

pedagogische en didactische onderwijsconcept.  

 

Opleiding in en met het bedrijf – hybride leeromgevingen  

Integratie van leren en werken wordt niet alleen gemaximaliseerd via uitdagende en innovatieve 

(integrale) beroepsopdrachten, experimenten, state-of-the-art locaties, gastdocentschappen, etc, 

maar ook in hybride leeromgevingen. Schools leren wordt verweven met leren op de werkplek, in een 

intensieve samenwerking tussen school en bedrijf. Alle facetten van het latere beroep (ook de 21e 

eeuwse vaardigheden) komen aan bod. Leren en werken in de echte beroepspraktijk is in al zijn 

facetten een integraal onderdeel van de opleiding. Er zijn vijf varianten van strategische samenwerking 

tussen onderwijs en het bedrijfsleven (tabel 16). Een team maakt afhankelijk van de teamvisie een 

keuze uit onderstaande modaliteiten in de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, waarbij 

de branche-eigenheid leidend is.  

   

     

  

                                                           
18 Flankerend onderwijs: specifieke kennis die nodig is voor het uitvoeren van integrale beroepsopdrachten   
Lintlessen zijn doorlopende onderwijsactiviteiten/vakken die naast het beroepsgerichte deel worden 
aangeboden, zoals de generieke vakken Rekenen, Nederlands, Engels en burgerschap.  
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 Tabel 14. Vijf modaliteiten van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven (meerdere auteurs in Onstenk &  

     Westerhuis, p77, 2017) 

 
 

Voorbeelden hybride leeromgevingen 

Foodlab Limburg.  

Dit is een samenwerking tussen onderwijs (Gilde Opleidingen, Arcus College, Valuascollege en HAS Hogeschool), 

de provincie Limburg en gemeenten, met als doel om van Limburg een culinaire topregio te maken met 

topwerknemers. Het onderwijs vindt letterlijk plaats in de keuken van de inmiddels 80 aangesloten bedrijven.  

 

CIOS de Haamen. 

De opleiding ‘Medewerker Sport en Recreatie’ is in september 2018 gestart met de praktijkroute in 

Sportlandgoed De Haamen in Beek. En dit bleek een schot in de roos! In de nieuwe praktijkroute worden de 

lessen op locatie gegeven. De studenten sluiten aan bij het personeel van De Haamen om lessen te geven, te 

begeleiden en te helpen in de horeca, en bij onderhoud. Zowel de docenten, het personeel én de studenten zijn 

enthousiast over de samenwerking.  

 

VDL-Nedcar.  

Hier wordt het onderwijs letterlijk in het bedrijf gegeven. Naast hun baan volgen de medewerkers een opleiding. 

(o.a. operator A en B, logistiek teamleider). De docenten van Arcus/Leeuwenborgh verzorgen alle lessen in het 

bedrijf. Ook de lessen Nederlands, Engels, Rekenen en LOB. 

 

Beauty and More Schoonheidssalon en de Kapsalons in Heerlen en Maastricht  

Op de opleidingslocaties zijn praktijklokalen ingericht. Hier kunnen klanten terecht voor een 

schoonheidsbehandeling of kappersbeurt. Alle taken zijn verdeeld. Een paar studenten doen de ontvangst, een 

aantal studenten voert de behandeling uit en weer een andere groep assisteert bij de behandeling. De studenten 

nemen het voortouw in de salon, maar een docent kijkt natuurlijk mee. “De studenten leren veel van deze lessen. 

Ze gaan om met echte klanten. Het is werken in een echte situatie, maar dan in een vertrouwde omgeving”. 

 

3.2.2. Thema 2: Studentgericht onderwijs 

Gepersonaliseerd leren/maatwerktrajecten 

Het leerproces van de student en zijn/haar studieloopbaan staat centraal. De student ontdekt 

geleidelijk aan hoe hij het beste tot leren komt en gaat zijn leerroute en leerdoelen formuleren, 

gebaseerd op het kwalificatiedossier en zijn praktijk- en maatschappij-ervaringen. De student wordt 

begeleid door de docent om actief met de leerstof om te gaan. Reflectie en feedback op het leren zijn 

hierbij van essentieel belang. Kennisoverdracht en sturing zijn afhankelijk van het niveau van de 

student en de context waarbinnen geleerd wordt. De docent legt gaandeweg steeds meer de 
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verantwoordelijkheid voor het leren bij de student en geeft minder sturing. De structurele 

ondersteuning neemt af in lijn met ontwikkeling en groei van de student.  

Het onderwijsleerproces gaat uit van een basisprogramma dat afhankelijk van de leervragen van de 

student wordt aangepast. Voor de student zijn er in zijn/haar studieloopbaan voldoende 

keuzemogelijkheden voor te volgen onderwijseenheden, zodat hij/zij (voor een gedeelte van de studie) 

een eigen leerroute kan doorlopen.  

 

Gepersonaliseerd leren en onderwijs op maat kent verschillende verschijningsvormen (SURF, 2016). 

Wat studenten leren:  

• Inhoudelijke keuzevrijheid (keuze uit een aantal leerroutes, ruime keuze aan keuzedelen) 

• Passend bij de achtergrond van de student (ruime keuzemogelijkheden voor post-initiële 

studenten met mogelijkheden voor vrijstellingen en aangepaste programma’s) 

Hoe studenten leren: 

• Eigen tijd/plaats/tempo 

• Eigen niveau (bv excellentieprogramma, bijspijkerprogramma) 

• Eigen manier (verschillende leermethoden, leermaterialen, begeleiding)  

Op basis van de teamvisie, afhankelijk van de branche waarvoor zij opleiden en de doelgroep, bepaalt 

een opleiding haar eigen mix.    

 

Leven lang leren en ontwikkelen 

Gezien de snelle en recente ontwikkelingen is ‘Leven Lang Leren en Ontwikkelen’ van mensen een 

absolute noodzaak. De inhoud van het onderwijs dient dan ook meer gericht te zijn op leven lang 

leren/ontwikkelen, niet alleen in het aanbieden van maatwerkopleidingen en modulaire trajecten voor 

werknemers of werkzoekenden (doorstarters en herstarters), maar ook voor initiële studenten die 

voorbereid worden op een leven lang leren. De studenten leren vanaf dag één dat ze zich hun leven 

lang zullen moeten ontwikkelen om langdurig inzetbaar te zijn.   

Het proces van ‘kiezen’, ‘leren’ en ‘werken’ is niet langer een éénmalig proces dat doorlopen wordt 

tijdens en na afronding van de schoolperiode, maar is een meerdere malen terugkerende cyclus tijdens 

de loopbaan. Hoe zorgen we ervoor dat (toekomstige) werknemers hier voldoende op zijn voorbereid, 

en hoe worden de verschillende doelgroepen optimaal gestimuleerd en gefaciliteerd om zich blijvend 

te ontwikkelen en hierin de juiste keuzes te maken? Een goede verbinding tussen het onderwijs en het 

bedrijfsleven is hierbij onontbeerlijk. Het realiseren van een positieve leercultuur, waarbij mensen de 

juiste basisvaardigheden en mogelijkheden hebben om zich te blijven ontwikkelen, is essentieel.   

 

Katapult19 (Katapult, 2017) heeft een rapport geschreven over hoe leven lang ontwikkelen en de 

samenwerking met het beroepsonderwijs er (ook) uit kan zien. Daarin worden drie varianten vanuit 

een breder perspectief beschreven, waarbij het beroepsonderwijs actief kan participeren in 

samenwerkingsverbanden.   

1. Leren voor diploma’s en certificaten verwijst naar het leren van volwassenen in onderwijs en 

cursussen dat is gericht op het behalen van diploma’s en certificaten (bv Beyond, Tech2create).  

2. Leren in onderwijs en praktijk verwijst naar het leren op de werkvloer dat niet alleen gericht is 

op het leren van de studenten maar ook op de interactie met en het leren van de werknemers 

                                                           
19 Katapult  is een netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven 
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van het bedrijf. Het gaat om nieuwe combinaties van leren en werken; het leren is deels 

informeel (bv CIOS i.s.m. de Haamen). 

3. Innovaties in onderwijs en praktijk zijn gericht op het ontwikkelen en doorvoeren van proces- 

en productontwikkeling. Werknemers en studenten werken samen binnen multidisciplinaire 

teams met docenten en lectoren en experts aan complexere vraagstukken en innovaties, en 

leren/professionaliseren gaandeweg (bv CHILL). 

Binnen ROC Zuid-Limburg zijn van deze drie varianten al mooie voorbeelden te zien. De varianten 2 en 

3 dragen ook bij aan een verdere ontwikkeling van het regionale ecosysteem.  

Het (gevalideerd) model voor Leven Lang Ontwikkelen van Platform Bèta Techniek kan als basis 

gebruikt worden voor een zelf ontwikkeld model, dat aansluit op de regionale plannen en onze 

doelgroepen (starters, doorstarters, herstarters). De actielijnen ‘kiezen, leren, werken’ en 

bovenstaande drie varianten worden verder verkend en in een kwadrant geplaatst. Formeel en 

informeel leren, binnenschools en buitenschools leren (bij bedrijven of elders) worden op de assen 

geplaatst (zie bijlage 8 voor verdere uitleg). De voorbeelden van onderwijsteams, organisaties en 

samenwerkingsverbanden, die leren en ontwikkelen vernieuwend benaderen, geven input om van 

elkaar te leren.    

 

In het kader van leven lang ontwikkelen is het ook van belang om contacten te onderhouden met  

afgestudeerde oud-studenten (alumni) en medewerkers. T.a.v. het onderwijs heeft dit ook andere 

doelen, zoals 1) participatie van alumni in het onderwijscurriculum, 2) het werven van stageplaatsen, 

3) job-matching, 4) ambassadeurschap, 5) behoud van kennis en ervaring van oud medewerkers. 

  

Modulair en digitaal onderwijs (disruptieve programma’s) 

Om in korte tijd een inhaalslag te maken ten opzichte van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven, en 

ervoor te zorgen dat de focus gedurende de transitieperiode niet alleen op de interne processen wordt 

gelegd, maar juist ook op het van buiten naar binnen denken en werken, zijn er disruptieve 

programma’s geïdentificeerd. Dit zijn o.a. de programma’s ‘digitalisering’ en ‘flexibilisering’. Deze 

disruptieve programma’s zorgen ervoor dat beide instellingen de handen ineenslaan en gezamenlijk 

met het bedrijfsleven gaan werken aan innovatie.  

 

Flexibilisering 

Flexibilisering van de opleidingenportefeuille is een belangrijke bouwsteen voor personalisering van 

het onderwijs. Om aan te sluiten op de arbeidsmarkt van de toekomst ontwikkelen de onderwijsteams 

in co-creatie met het bedrijfsleven en collega onderwijsinstellingen een breed assortiment aan 

‘onderwijsbouwstenen’ (modules). Ook worden bouwstenen ontwikkeld voor loopbaanoriëntatie en  

-begeleiding, burgerschapsontwikkeling, 21st century skills, programma’s voor jongeren in een 

kwetsbare positie, excellentietrajecten en examinering.  

Op basis van deze onderwijsbouwstenen stelt de docent een gepersonaliseerd leer- en 

ontwikkeltraject samen voor de student. Ook voor bedrijven biedt dit, in het kader van leven lang 

ontwikkelen, een breed en gevarieerd scala aan arrangementen.  

Voor een goede doorstroom binnen de beroepskolom zullen vmbo/havo en hbo aansluiten bij het 

ontwikkelen en aanbieden van specifieke onderwijsbouwstenen.  

 



 

Kwaliteitsagenda 2019-2022.v2.0 – 20190226                                                                                                                 44 
 

Het ROC biedt een variatie van onderwijsroutes aan, die aansluiten bij de diverse doelgroepen in 

de regio Zuid-Limburg. 

 

Digitalisering 

Alle bouwstenen, die tot een maatwerkpakket gecombineerd kunnen worden, kennen een zekere 

mate van standaardisatie en komen centraal beschikbaar in de Digitale Onderwijscatalogus. Deze 

digitale catalogus beschikt over modulair en gemetadateerd leermateriaal. Doel is om onderwijs 24/7 

toegankelijk te maken, los van tijd en plaats. De student kan zijn leerproces in eigen tempo en passend 

bij zijn persoonlijke situatie inrichten, zelfstandig delen van het programma volgen, deficiënties 

wegwerken en aan excellentie programma’s deelnemen. De Digitale Academie fungeert als expertise- 

en trainingscentrum en selecteert - eventueel ontwikkelt - samen met docenten, trainers van bedrijven 

en particuliere partijen digitaal materiaal en virtuele werk- en begeleidingsvormen. 

De student moet tegelijkertijd beschikken over digitale beroepscompetenties als digitalisering, 

robotisering en automatisering, en toegang krijgen tot en leren omgaan met applicaties en digitale 

apparatuur die in het werkveld relevant zijn. Met name de intensieve samenwerking met bedrijven 

moet studenten ondersteunen deze technologische systemen en processen eigen te maken.  

De derde component is die van het gebruik van big data, een manier van analyseren die zowel in het 

onderwijsproces (ter ondersteuning van het gepersonaliseerde leertraject van de student) als in het 

werkveld een steeds groter belang zal krijgen.  

 

Om maatwerk te bieden in de leerroutes moeten we de studenten datgene leren wat ze nodig hebben 

(just enough) en precies op het moment dat ze het nodig hebben (just in time). Dan moet de ‘catalogus’ 

met keuzemogelijkheden gevuld zijn en de instroom- en uitstroommomenten goed georganiseerd zijn. 

Diversiteit en flexibiliteit vraagt dus in de interne organisatie om standaardisatie (regie op 

leermiddelen en onderwijs(eenheden), en een digitaal (onderwijs)dossier per student). 

 

Onderwijs voor jongeren in een kwetsbare positie (disruptief programma Inclusief Onderwijs) 

De ambities en maatregelen met betrekking tot jongeren (en volwassenen) in kwetsbare positie 

worden binnen het disruptief programma ‘Inclusief Onderwijs’ door ROC Zuid-Limburg ‘aangejaagd’ 

middels het RIF programma VOORdeel & Vervolg – looptijd 2017-2021 (zie ook § 2.3.6 – aanpak 

kwetsbare doelgroepen). VOORdeel & Vervolg richt zich op ‘kwetsbaren’. Het gaat om een al bestaand 

en uniek samenwerkingsverband van alle onderwijsinstellingen voor mbo, vmbo, vso en Pro in Zuid-

Limburg, gemeenten, UWV en ondernemers. Door arbeidsmarkt- en toekomstgericht onderwijs op 

maat te bieden verhogen we de arbeidsparticipatie en de ontwikkeling tot duurzaam arbeidspotentieel 

voor de regio van deze doelgroep. Daarbij is sprake van een gezamenlijke zorgstructuur rondom het 

onderwijs, met regionale overheden en zorgpartijen in de regio.  

 

Er wordt aangesloten bij de Stuurgroep Onderwijs Koers Zuid-Limburg van provincie, gemeenten en 

onderwijs (po-vo-mbo). Deze stuurgroep heeft als doel het patroon van een vastlopend passend 

onderwijs- en jeugdzorgsysteem te doorbreken. Dit is vastgelegd in een overkoepelend document 

‘PACT Onderwijs-Jeugd Zuid-Limburg 2019-2023’ (feb 2019), waarin cruciale maatregelen zijn 

opgenomen. Deze maatregelen worden gemonitord en geëvalueerd door meerdere stuurgroepen 

binnen dit samenwerkingsverband. Het mbo-knooppunt is een project in ontwikkeling (zie § 2.3.6 – 

aanpak kwetsbare doelgroepen) en is een essentieel onderdeel hiervan. 
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Ook wordt aangesloten bij het onderzoeksprogramma 4Limburg, waarbij een extra impuls wordt 

gegeven aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van voortijdig schoolverlaters en kwetsbare 

jongeren. Als aanvulling op de bestaande aanpak tegen vsv (zie § 2.3.6 – aanpak kwetsbare 

doelgroepen) wordt een (onderzoeks)model ontwikkeld door de Universiteit Maastricht om jongeren 

met een verhoogd risico op schooluitval zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en via preventie te 

voorkomen (Provincie Limburg, 2017a).  

 

Gelijke kansen voor ieder talent in het mbo 

In het kader van ‘gepersonaliseerd leren’ en ‘leven lang ontwikkelen’ is studie- en 

loopbaanbegeleiding, dat gericht is op het realiseren van een loopbaangerichte leeromgeving, van 

groot belang. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) draagt eraan bij dat de student zichzelf beter 

leert kennen en ontdekt hoe hij of zij zich wil verhouden tot de samenleving en arbeidsmarkt. 

Studenten maken weloverwogen keuzes. Het leerproces kent gedurende de studie een graduele 

overgang van externe naar interne sturing van het leren, waarbij externe hulp en ondersteuning 

geleidelijk teruggetrokken wordt. Er wordt steeds naar een balans gezocht in de verdeling van 

verantwoordelijkheid tussen student en studie- en loopbaanbegeleider/coach.  

De docent/mentor (in zijn rol als studie- en loopbaancoach) is in staat om verschillen tussen studenten 

te identificeren en te differentiëren en werkt in zijn of haar begeleiding vanuit een driehoek (fig 7). 

Hij/zij heeft zicht op: 

- De vorderingen en de persoonlijke ontwikkeling van de student (leer- en persoonscompetenties), 

- De keuzemogelijkheden binnen de studie, waarbij de student leert keuzes te maken en binnen 

de gegeven mogelijkheden de eigen leerroute vormgeeft (beroepscompetenties),  

- De eisen die gesteld worden aan een beginnend beroepsbeoefenaar en de 

carrièremogelijkheden binnen het beroepenveld, waarbij de student voorbereid wordt op de 

toekomst (loopbaancompetenties).        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. SLB proces 

De docent/mentor begeleidt de student in het nadenken over de eigen situatie, burgerschap en de 

leerbehoefte. De student verwerft steeds meer duidelijkheid over zijn eigen toekomstplan. Waar nodig 

wordt extra begeleide overgang naar vervolgopleiding en/of werk ingezet, om gelijke kansen voor al 

onze studenten te creëren. De aanpak van doorlopende leerlijnen wordt in de komende jaren verder 

uitgebouwd en vindt navolging in andere sectoren (zie ook § 2.3.7 – doorlopende leerlijnen in Zuid-

Limburg).  
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Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) en burgerschap vormen daartoe een integraal onderdeel 

binnen onze opleidingen en de doorlopende leerlijnen in de beroepskolom.  

 

3.2.3. Thema 3: Regiogerichtheid 

Onderwijspartner van en voor de regio (disruptief programma ‘Samenwerkend groeien’) 

Ons ROC ziet zich als dé onderwijspartner en hét loopbaancentrum van en voor de regio voor zowel 

initieel onderwijs als leven lang ontwikkelen.  

- Omdat wij de arbeidsmarktvraag van deze regio serieus nemen;  

- Omdat wij ons opleidingsaanbod goed willen afstemmen met de betreffende werkvelden; 

- Omdat we willen dat de werkvelden, via vertegenwoordigingen, betrokken zijn bij ons onderwijs. 

 

Om de huidige en toekomstige problemen en uitdagingen op te lossen, mee te kunnen bewegen met 

de uitdagingen van de toekomst, en om als organisatie voldoende wendbaar en innovatief te zijn, is 

gekozen voor een ecosysteembenadering.  

 

“Een ecosysteem beroepsonderwijs is een verzameling van bedrijven, onderwijsinstellingen en 

maatschappelijke en politieke partners met een gezamenlijke ambitie, die op een bepaald gebied 

afhankelijk van elkaar zijn, daarom met elkaar sociale interacties aangaan en cross-organisational, 

hybride functionele eenheden vormen binnen een bepaalde regio; dit met het doel vanuit 

zelfvernieuwend vermogen de gezamenlijke en de individuele waardecreatie te verhogen om 

duurzaam succesvol te kunnen zijn” (Kusters, 2018) 

 

Teams en/of medewerkers participeren in netwerken/ecosystemen20. Deze netwerken functioneren 

op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven (fig 8), en zijn, net als de onderwijsteams, professionele 

leergemeenschappen. De netwerken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit medewerkers van een 

onderwijsteam en praktijkopleiders van BPV bedrijven, of het zijn samenwerkingsverbanden in de 

vorm van publiek-private-samenwerkingen (pps), waarbij medewerkers uit meerdere geledingen van 

de deelnemende organisatie(s) participeren. In de regio Zuid-Limburg zijn vaak al innovatieve vormen 

van publiek-private samenwerking te zien, waarin nauwe banden bestaan tussen onderwijsinstellingen 

en bedrijven, en nieuwe vormen van praktijkleren tot ontwikkeling komen (zie voor voorbeelden  

§ 2.3.8 – samenwerken met partners). In de komende vier jaar is het de ambitie om de betekenis van 

PPS te laten groeien. Dit wordt gerealiseerd door nieuwe PPS-en te starten, door bestaande uit te 

breiden en op te schalen en door cross-overs en samenhang tussen de verschillende PPS-en tot stand 

te brengen, dit naar voorbeeld van CHILL, Beyond, maintenance en procestechniek (Tech2Create). Zie 

ook onderstaand voorbeeld ‘scale-up MBO-Chill Academy.  

 

MBO-Chill Academy 

Voor de scale-up ‘MBO-Chill Academy – World According to Technology’ is een RIF-aanvraag ingediend (feb 

2019). Het huidige onderwijsconcept binnen de PPS Chill is een sterke basis om op voort te bouwen en 

                                                           
20 “Kotter (2012) stelt een dubbele organisatie voor, die aan de ene kant recht doet aan de wettelijke en maatschappelijke 
verplichtingen en efficiency van een organisatie en aan de andere kant, parallel daaraan, zichzelf ontwikkelt tot grotere 
wendbaarheid en innovatief vermogen. In Kotters model zijn de medewerkers ‘the linking pins’. Het voorstel van Kotter is met 
name voor het beroepsonderwijs interessant, omdat een publiek gefinancierde onderwijsinstelling aan de ene kant gehouden 
is aan wetten, regels, afspraken en publieke verantwoording en aan de andere kant genoodzaakt (ook) op structuurniveau te 
innoveren” (Kusters, 2018). 
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activiteiten gericht op het mbo te verbreden en te verdiepen. Samen met hbo en bedrijfsleven is de ambitie 

uitgesproken om een ecosysteem te bouwen (MBO-Chill Academy), waarbij de praktijk het uitgangspunt wordt 

van het onderwijs en waarin de hoogste leerjaren van het mbo zoveel mogelijk in de praktijk van Chemelot 

bedrijven uitgevoerd gaat worden. Concreet zal het erop neer komen dat de BOL- en BBL-leerlijnen binnen het 

mbo meer door elkaar zullen gaan lopen en dat ook voor jaar 1 en 2 van het hbo de beroepspraktijk uitgangspunt 

van het leren zal zijn overeenkomstig het concept van het leren aan de hand van IBO’s (integrale 

beroepsopdrachten) bij het mbo (fig 9). 

Doel is om binnen dit opschalingsproject een structurele oplossing te bieden voor de kwantitatieve en 

kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod van personeel binnen het chemisch domein in Zuid-Limburg. 

Daarnaast draagt het project actief bij aan de professionalisering van docenten, aan het onderzoekend vermogen 

van docenten, studenten en medewerkers bij de betrokken bedrijven, en ook aan een leven lang ontwikkelen. 

 

 

 

Het disruptief programma ‘samenwerkend groeien’ ondersteunt de ontwikkeling van mbo-mkb 

broedplaatsen in de ecosystemen van ROC Zuid-Limburg. Binnen deze broedplaatsen worden 

communities gevormd rondom vakinhoudelijke thema’s waarbij mbo studenten en (bij te scholen) 

medewerkers van bedrijven samenwerken aan innovatieve praktijkopdrachten en 

onderzoeksvraagstukken vanuit het bedrijfsleven. Binnen deze learning communities wordt leren, 

werken en innoveren met elkaar verbonden. ROC Zuid-Limburg neemt de verantwoordelijkheid voor 

de realisatie van een aantal mbo-mkb broedplaatsen. Naast het feit dat dit zorgt voor een betere 

aansluiting op de arbeidsmarkt van (toekomstige) medewerkers, zorgt dit ook voor actuele kennis in 

het onderwijs, actuele casuïstiek binnen onderwijsprogramma’s, actueel opgeleide docenten en 

draagt het bij aan Leven Lang Ontwikkelen.  

 

 

Figuur 9. De ambitie van het vernieuwde PPS-consortium: een volledig modulair onderwijs-ecosysteem. De blokken waar 
acties voor worden ondernomen binnen de ‘MBO-CHILL Academy’ RIF-aanvraag zijn omkaderd in rood en tevens met letters 
aangegeven. De overige blokken worden uitgevoerd voor het realiseren van het ecosysteem, deze zijn als niet subsidiabele 
kosten opgenomen. Voor de onderdelen met een geblokte rand worden ook BOOST Career Courses ontwikkeld en 
aangeboden, tevens als niet subsidiabele kosten.  
PO = (Proces)operator, SO = Service & Onderhoud, LT = Laboratoriumtechniek, IDD = Industrial Design Development. 



 

Kwaliteitsagenda 2019-2022.v2.0 – 20190226                                                                                                                 48 
 

Inmiddels is een aanjaagsubsidie aangevraagd bij de Provincie Limburg voor het project ‘Broedplaatsen mbo en 

mkb in het ecosysteem Brightlands campussen’. Doel is om de regionale mkb’s en het Limburgse mbo-onderwijs 

structureel te laten aansluiten op de Brightlandscampussen en de ontwikkelingen en innovaties die op deze 

campussen plaatsvinden.  

Deze structurele inbedding leidt tot: 

   -   Actuele innovatie-vraagstukken uit het bedrijfsleven worden in en met de beroepspraktijk opgepakt. 

   -  Het regionale bedrijfsleven heeft toegang tot en kan profiteren van de innovatieve technologieën van de 

campus.  

   - Nieuwe vaktechnische vaardigheden gericht op de innovatieve 

technologieën van de campus worden ontwikkeld door zowel jonge 

mensen in opleiding (mbo-bol en bbl) als ook medewerkers van mkb-

bedrijven die bijgeschoold worden. Daardoor kunnen deze nieuwe 

vakvaardigheden en de daarbij horende innovatieve technologieën 

sneller en effectiever in de mkb-bedrijven geoperationaliseerd 

worden. Daarnaast ‘landen’ ze in het reguliere mbo-onderwijs. 

   - Competenties als effectief samenwerken, goede communicatie en 

probleemoplossend denken en werken, worden sneller en effectiever 

ontwikkeld. Dit heeft voor alle betrokkenen een positief effect op de 

effectiviteit van functioneren van medewerkers en daarmee de mkb-

bedrijven waarin deze (toekomstige) medewerkers actief zijn.  

 

 

 
Figuur 8. Het onderwijs in een ecosysteem (Kotter, 2013) 

 

Euregionalisering / Internationalisering  

In het gebied van de Euregio Maas-Rijn is een ontwikkeling gaande van toenemende samenwerking en 

economische vervlochtenheid. Er is sprake van een toenemende grensoverschrijdende bedrijvigheid 

en een steeds beter functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Op tal van terreinen werken 

regionale overheden samen. Ook binnen ons middelbaar beroepsonderwijs is een duurzaam 

Euregionaal netwerk ontstaan waarin intensief wordt samengewerkt. Het is dan ook van belang dat 
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studenten grensoverschrijdende – euregionale – competenties ontwikkelen, immers, oriëntatie op 

beide delen van de Euregio biedt meer kansen op werk en participatie in de samenleving.   

Ook de overheid ziet het belang van internationalisering. De Onderwijsraad formuleert 

internationalisering als volgt: ‘de versterking van internationale dimensies in het onderwijs ten behoeve 

van het internationaal competent worden van leerlingen en studenten’. De versterking van die 

internationale dimensies in het onderwijs heeft toegevoegde waarde voor de student, de 

onderwijsinstelling en voor de Nederlandse kenniseconomie (Ministerie van OCW, 2018).  

 

3.2.4. Thema 4: Toekomstgericht 

21st Century Skills 

De steeds veranderende en dynamische samenleving vraagt om een ondernemende houding en het 

vermogen om te kunnen anticiperen op steeds wisselende situaties en omstandigheden. Om 

studenten toekomstgericht op te leiden krijgen 21e-eeuwse vaardigheden en moderne technologieën 

een herkenbare plek in het curriculum. Bij 21e-eeuwse vaardigheden werken studenten aan 

denkvaardigheden (zoals digitale geletterdheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, 

creatief denken en handelen), sociale competenties (zoals samenwerking, communiceren, sociale 

vaardigheden, culturele sensitiviteit) en leervaardigheden (het kunnen sturen van het eigen leren). De 

21e-eeuwse vaardigheden hebben een vakoverstijgend karakter en krijgen betekenis als ze worden 

verbonden met concrete inhouden. 21e eeuwse vaardigheden vormen een integraal onderdeel van de 

curricula en de integrale beroepsopdrachten.  

 

Opleidingsportfolio en macrodoelmatigheid 

De samenstelling van het portfolio van opleidingen en de inhoudelijke vernieuwing van de 

programma’s worden sterker dan nu verbonden aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. 

Curricula zijn actueel door co-creatie met het bedrijfsleven en andere partners in en buiten het 

onderwijs.  

Door een fusie tussen Arcus en Leeuwenborgh spelen wij in op de krimp en de arbeidsmarktvraag van 

de toekomst waardoor de keuzemogelijkheden voor studenten worden gehandhaafd en waar mogelijk 

zelfs worden uitgebreid. Deelnemers aan het beroepsonderwijs worden gericht toe geleid naar banen 

in de regio; dit in het belang van de studenten zelf, maar ook in het belang van de Zuid-Limburgse 

arbeidsmarkt en economie. 

Het opleidingsaanbod wordt geclusterd rond de verschillende regionale arbeidsmarktvraagstukken. 

Door deze clustering is er een (nog) betere afstemming tussen de specifieke leerwensen van de student 

en de arbeidsmarktwensen vanuit het bedrijfsleven.  

 

Uitgangspunt is een breed gevarieerd opleidingsportfolio dat:  

 aansluit bij de sociaaleconomische ontwikkeling en het regionale bedrijfsleven 

 gemakkelijk bereikbaar is voor studenten uit de gehele Zuid-Limburgse regio binnen de 

daarvoor gestelde normen;  

 afgestemd is met, in nabijheid is van, en met het bedrijfsleven wordt georganiseerd;  

 inhoudelijk aansluit op de programma's van het vmbo en hbo;  

 voorzieningen in de regio als vavo, inburgering, NT2, entree aanbiedt dichtbij de woonplaatsen 

van de verschillende doelgroepen;  

 zo veel als mogelijk in de nabijheid van de vmbo scholen wordt georganiseerd,;  

 herkenbaar is georganiseerd (in kleine eenheden) voor studenten en ouders;  



 

Kwaliteitsagenda 2019-2022.v2.0 – 20190226                                                                                                                 50 
 

 meerdere keuzes biedt aan studenten qua onderwijsmodellen.  

 

Onderzoek en innovatie 

Een onderzoekende en kritische houding van docenten draagt bij aan continue, en in de instelling 

ingebedde, vernieuwing en aanpassing van het onderwijs (Brouwer , Baay, & Hofland, 2018). Om 

onderwijs, onderzoek en innovatie te versterken en het leervermogen van studenten, docenten en 

praktijkvertegenwoordigers te bevorderen, heeft ROC Zuid-Limburg een practoraat ingericht. Binnen 

practoraten gaat het om het verkennen van vraagstukken, waarbij mensen toegepast onderzoek 

verrichten, en waarbij deelnemers aan het onderzoek het gehele onderzoekstraject systematisch 

doorlopen en kennis actief verspreiden. 

Door het practoraat ‘Gepersonaliseerd leren’ brengen we focus aan in het onderzoek dat onze ambities 

ondersteunt. De verkregen inzichten en de vertaalslag naar kwalitatief beter onderwijs, worden binnen 

en buiten de organisatie gedeeld. Het practoraat staan onder aansturing van een practor.  

 

Voorbeelden van lopende onderzoeken binnen het practoraat ‘Gepersonaliseerd leren’ 

- e-Inclusief onderwijs in het mbo: naar een aanpak op maat van ICT-geletterdheid en 

mediawijsheid met behulp van acht mediaprofielen 

- Begeleiding van zelfsturing in het mbo 

- Het Studieplein: een eerste aanzet tot gepersonaliseerd leren 

- De invloed van studentenfeedback op studenten en onderwijs 

- App4Talent: de inzet van een app tijdens stage 

- Icarus – Dare to Fly: de effectiviteit van projectonderwijs binnen een economische 

opleiding 

 

Daarnaast wordt binnen het ROC vervolgonderzoek gedaan naar broedplaatsen in het 

beroepsonderwijs, die kenmerken hebben van ecosystemen. Er wordt gezocht naar antwoorden op de 

vraag: Hoe kun je de vorming van een ecosysteem stimuleren wil er een gerede kans zijn op succes en 

continuïteit? (Kusters, 2018). 

 

Om verder innovatiekracht en creativiteit te stimuleren worden financiële middelen vrijgemaakt voor 

het opzetten van startups. Een concept dat uitnodigt tot kennisdelen en uitwisselen en de 

samenwerking tussen afdelingen stimuleert. Een startup is het creëren en mogelijk maken van 

innovatieve onderwijsideeën. 

 

Voorbeelden van start-ups 

Taalbuddy’s zijn studenten van Leeuwenborgh, die vrijwillig medestudenten helpen die moeite hebben met 

lezen en schrijven. De taalbuddy’s krijgen hiervoor een speciale training van Stichting Lezen & Schrijven. Joke 

Bremmers, die het project samen met Lieke Stevens en Judith Wolfs verzorgt, vertelt: “Via speeddates proberen 

we taalvragers en taalbuddy’s aan elkaar te koppelen. Dat gaat goed, maar we zien dat de vraag groter is dan het 

aanbod. Studenten willen graag taalbuddy zijn, maar vinden het lastig om elke week enkele uren vrij te maken 

naast huiswerk, hobby’s en bijbaantjes. Daarom bereiden we een aanvraag voor om van Taalbuddy’s een 

keuzedeel in elke opleiding te maken. We hopen dat dit de drempel verlaagt, want de studenten zelf zijn heel 

enthousiast!” Hana uit Somalië en Moussa uit Mali mogen dit schooljaar rekenen op de steun van een taalbuddy. 

Hana: “Ik ben heel blij met Laura. Ze oefent het lezen van teksten met mij, soms laat ze me een dictee maken of 

een brief schrijven. Doordat ik met haar alleen ben, heeft ze tijd om alles goed uit te leggen. Daar leer ik heel 

veel van.” Moussa vult aan: “Ik wil de Nederlandse taal beter begrijpen, daarom vind ik het fijn om extra hulp te 
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hebben. Mijn twee buddy’s, Myrte en Quinty, helpen me met het maken van huiswerk en presentaties. En ik kan 

bij ze terecht met specifieke vragen, waar tijdens de gewone les niet altijd tijd voor is. Nog een voordeel: dankzij 

de taalbuddy’s leer ik ook andere mensen kennen hier in Nederland!”  

 

De Reiswinkel is een leerwerkbedrijf voor studenten Travel, 

Leisure & Hospitality. Initiatiefnemer Raymond Frints: “De 

reiswinkel is een soort reisbureau. Studenten van met name 

leerjaar 2 maken reisprogramma’s voor groepsreizen, 

personeelsuitstapjes, privéreizen, etc. Opdrachtgevers zijn 

medewerkers of studenten van Leeuwenborgh. De studenten 

hebben onder andere complete reizen naar Londen en Berlijn 

met overnachtingen en dagprogramma bedacht, maar ook 

een weekendje naar Gent voor de personeelsvereniging. Heel 

leuk en vooral heel leerzaam. Ook willen we opdrachten voor 

Leisure gaan binnenhalen. Denk aan evenementen, 

buurtfeesten, kinderfeestjes, etc.” De studenten zelf zijn in ieder geval enthousiast. Zoals Rick Stevens, 

tweedejaars Hospitality & Travel: “Het is heel leuk om echte opdrachten te krijgen. Zoals bij de reis naar Berlijn: 

de reisdata en het hotel stonden vast, wij mochten de dagprogramma’s invullen op basis van de wensen van de 

‘klanten’. Achteraf kregen we heel positieve reacties, dat geeft je toch een goed gevoel. En van de dingen die 

wat minder goed uitpakten, leer je weer. Daar let je dan extra goed op bij de volgende opdracht. Het zou fijn zijn 

als de Reiswinkel wat meer bekendheid krijgt en we dus meer reizen kunnen organiseren. Samen met mijn 

klasgenoten Sacha, Sanne en Megan zorg ik er ook voor dat de website up-to-date en aantrekkelijk is. Dat is 

alvast een mooi begin.”  

 

Pop-up school: Lesgeven op locatie; zo is de pop-up school het beste te omschrijven. “Het idee is dat we op 

bouwplaatsen lessen verzorgen en er vervolgens rond gaan kijken”, vertelt Eric Biesmans, die samen met Bart 

Claassen projectleider is. “Je onthoudt dingen beter als je ze in het echt ziet; als je materialen kunt aanraken en 

installaties of bouwtechnieken van dichtbij bekijkt. Daarom zoeken we contacten met bouwbedrijven, die 

hieraan willen meewerken. Bedrijven zijn heel enthousiast en stellen hun bouwplaats graag ter beschikking. Vaak 

komt iemand van het bedrijf dan ook uitleg geven over het bouwproject. Dat is niet alleen leuk en leerzaam voor 

de studenten, maar ook voor de bedrijven zelf. Op enkele plekken, zoals bij het Noorderbrugtracé en Hoeve 

Bisschofs in Meerssen, zijn we al een aantal keren geweest. Maar we zoeken altijd nog meer geschikte 

bouwlocaties, waar ook echt iets te zien is én die aansluiten bij onze lesstof.  

 

Co-Workspace: Leren en werken kun je overal. Je leert ook na je school-/werkdag, thuis of in een andere 

omgeving dan je gebruikelijke klaslokaal of kantoor, alleen of in contact met anderen. CO-WORKSPACE haalt de 

boeiende buitenwereld binnen. Een innovatieve leeromgeving, die al je zintuigen prikkelt en ingericht is voor 

precies die fase waarin jij inspiratie nodig hebt. Wil je brainstormen voor een creatief idee, je plan uitwerken of 

sparren om het te verbeteren? In elke ontwikkelfase ondersteunen we jou met een sfeervolle ruimte waarin jij 

je thuis voelt en die je energie aanwakkert of waar je juist tot rust komt. Het standaard klaslokaal met bord maakt 

plaats voor een zone waarin je in de stemming komt om je persoonlijke leerroute te volgen.  

Wij willen de co-workspaces gaan realiseren met behulp van stakeholders en sponsors binnen de nieuwe fusie 

organisatie voor onze studenten en collega's. Uiteraard zijn deze ruimtes ook te gebruiken door externe relaties 

of bijv. zzp'ers. 
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3.3. Overige thema’s voor ROC Zuid-Limburg 

Om bovenstaande kwaliteit van onderwijs te realiseren wordt ook ingezet op de volgende thema’s.  

 

3.3.1. Teams in the lead 

Teams zijn enerzijds integraal verantwoordelijk voor het verzorgen en continu verbeteren en 

vernieuwen van het onderwijs, anderzijds moeten zij de uitdagingen voor de toekomst kunnen 

bijhouden. ‘Teams in the lead’ is een noodzakelijke aanpak vanwege de specifieke 

innovatievraagstukken in relatie tot de arbeidsmarkt. Daarbij is blijvend aandacht nodig voor 

onderlinge samenwerking, een onderzoekende houding en voor onderwijskundig leiderschap.  

Onderwijs is maatwerk en de onderwijsteams hebben de ruimte om dit maatwerk te bieden. De 

onderwijsteams vormen daarmee het scharnierpunt naar studenten en bedrijfsleven én naar de 

interne organisatie. Daarnaast is het ook een motiverende en inspirerende voorwaarde voor goed 

functionerende professionals.  

In elk team zijn onderwijskundig leiderschap en teammanagement belegd (in duaal of integraal 

leiderschap). Het onderwijskundig leiderschap stimuleert de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

het team voor de kwaliteit van het onderwijs, de professionele ontwikkeling, organiseert 

onderwijsinnovatie en borgt dit door onder andere praktijkgericht onderzoek. Het teammanagement 

zorgt dat het onderwijs zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd wordt, is verantwoordelijk voor 

de ondersteunende activiteiten voor het team en onderhoudt contacten met de centrale organisatie. 

De centrale en verbindende rol van de onderwijsteams is, in combinatie met de visie (regiogericht, 

studentgericht, beroepsgericht, toekomstgericht), in het onderstaande plaatje (fig. 10) gevisualiseerd.  

 

 
Figuur 10. Verbindende rol onderwijsteams (teams in the  lead) in de regio 

3.3.2. Kwaliteitscultuur 

Een voorwaarde voor het werken aan de kwaliteit van onderwijs is een kwaliteitscultuur. Een 

kwaliteitscultuur is een organisatiecultuur waarin professionals de ruimte krijgen én nemen om 

structureel te reflecteren op kwaliteit, met elkaar het gesprek daarover voeren, en dit omzetten in 

effectieve kwaliteitszorg (Ministerie OCW, 2015). Cultuur en structuur versterken elkaar en met behulp 
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van soft en hard controls21 wordt gestuurd op gedrag van mensen (samenwerking en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het (verbeteren van het) onderwijs).  

 

Een lerende organisatie  

Kwaliteitsontwikkeling (op het gebied van beroepsgericht, studentgericht, regiogericht en 

toekomstgericht onderwijs) en het bevorderen van een kwaliteitscultuur is nodig om tot een lerende 

organisatie22 te komen. Het vraagt een andere professionaliteit en wendbaarheid van individuele 

medewerkers, van teams en van de organisatie als geheel. Kenmerken van een lerende organisatie zijn 

(Klatter & van der Meer, 2017):  

- gezamenlijke waarden, een gemeenschappelijke visie over doelstellingen en  opbrengst van 

het onderwijs; 

- ‘open innovatie’ (= innovatie in samenwerking met de buitenwereld) door middel van een 

ecosysteembenadering waar innovatie en wendbaarheid door onderlinge afhankelijkheid  van 

partners is georganiseerd; 

- aanpassingsvermogen (= innovatiekracht); 

- participatie en onderlinge communicatie: delen van kennis en inzichten en gedeelde belangen 

vanuit (kennis van) het gemeenschappelijke doel; 

- samenwerking, openheid, aandacht voor kwaliteit en ontwikkelingsgerichtheid; 

- diverse vormen van feedback. 

 

Succesbepalende factoren voor een lerende organisatie zijn gerichte professionaliseringsactiviteiten, 

onderwijskundig leiderschap, vertrouwen in eigenaarschap van teams, de juiste stuurinformatie en 

ondersteuning van stafdiensten (van Bussel, 2016).  

Een moderne onderwijsorganisatie is gebaat bij dialoog en reflectie rond de vraag of de juiste 

oplossingen kunnen worden gevonden op de steeds veranderende vragen. Een organisch ingericht 

proces van continue organisatieontwikkeling (de lerende organisatie) is het pad voor de toekomst.  

 

Kwaliteitszorg 

Daarom is gekozen voor een benadering van gelaagde en integrale kwaliteitszorg. Gelaagde 

kwaliteitszorg betekent dat de kwaliteitscyclus – planfase, uitvoeringsfase, evaluatie, adequate 

bijstelling (PDCA) – op alle niveaus (onderwijsteams, management, bestuur) doorlopen wordt en 

aansluit bij de planning & control cyclus. Integrale kwaliteitszorg wil zeggen dat kwaliteitszorg deel 

uitmaakt van het totale onderwijssysteem (onderwijs, examinering, ondersteunende diensten).  

Ten aanzien van verantwoorden is er enerzijds aandacht voor horizontale verantwoording, primair 

gericht op leren en verbeteren, en anderzijds verticale verantwoording, primair gericht op controleren 

en verantwoorden (ROC Leeuwenborgh, 2017). Lerend wordt gedefinieerd als gerichtheid op reflectie, 

op de ontwikkeling van een organisatie/team en hoe zij omgaat met de vragen waar ze voor staat, dan 

wel hoe ze leert en zich ontwikkelt. Ontwikkelingsgerichte (lerende) audits zijn dan gebaseerd op 

dialoog en minder op verantwoording. Het is van belang om elkaar te motiveren en te stimuleren. 

Leren van elkaar en kritisch kijken naar het eigen en andermans functioneren zorgen ervoor dat teams 

                                                           
21 Soft controls gaan over houding en gedrag en zijn informele beheermaatregelen zoals bestuurs- en 
managementstijl, aanspreekbaarheid, bespreekbaarheid, transparantie, openheid, vertrouwen en 
bewegingsvrijheid. Hard controls zijn instrumentele beheersmaatregelen gericht op controle en verantwoording    
22 De kenmerken van een lerende organisatie (Senge, Yorke) komen overeen met inzichten die een 
kwaliteitscultuur versterken (Eqavet, 2017) 
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de wil hebben om onderwijskwaliteit te realiseren. Controlerend is gericht op verantwoording en 

formele toetsing i.k.v. voldoen aan wet- en regelgeving of standaarden van de Inspectie (Hermanussen 

& Brouwer, 2017).    

Voor tussentijdse reviewmomenten worden kwalitatieve instrumenten gebruikt (merkbaar), die zicht 

houden op het primaire proces. Dit zijn de verschillende feedbackvormen: dialoog, 

studentenfeedback, (inter)collegiale consultatie, (team)peerreview, panelgesprekken, lesobservaties,  

Team in Zicht gesprekken, leernetwerken, onderwijscafé, feedback van leerbedrijven, collegiaal leren, 

teamscan, maar ook samenwerking en goed leiderschap zijn randvoorwaarden voor een goede 

kwaliteit van onderwijs en een kwaliteitscultuur.  

 

Uitgangspunten Kwaliteitszorg  

- De kwaliteit van het onderwijs(proces) is leidend, en is gericht op onderwijsontwikkeling en 

verbetering; 

- Teams aan zet, er is ruimte voor diversiteit en eigen invulling; 

o Teams nemen zelf initiatief voor verbetering en nemen verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteit van het onderwijs(proces) en het resultaat. Teams zijn trots op het resultaat 

van de eigen inspanningen  

o Het onderwijsteam, de onderwijskundig leider en de opleidingsmanager zijn 

gezamenlijk houder van de kwaliteitsborging 

o Er is een goede verbinding met het centraal niveau 

- Het verbeteren en afleggen van verantwoording (kwaliteitsborging) is verankerd in het 

werken, denken en gedrag van de teams en de individuele medewerkers.  

- Binnen de teams is sprake van een professionele (leer)cultuur, waar men met elkaar in gesprek 

is, van elkaar leert en op elkaar afstemt, doelen stelt, reflecteert op eigen handelen, feedback 

geeft en ontvangt, en loyaliteit toont; 

- In alle organisatieonderdelen en organisatieniveaus (docenten, onderwijsleiders, bestuurders 

en andere medewerkers) is er eigenaarschap voor het borgen van de kwaliteit. Ieder werkt 

vanuit de eigen professionele rol aan grote en kleine kwaliteiten van het onderwijs en heeft 

oog voor het doorlopen van de PDCA-cyclus; 

- Praktijkgericht onderzoek krijgt een plek in de organisatie en draagt bij aan de kwaliteit van 

het onderwijs en de beroepspraktijk; 

- De betrokkenheid van het werkveld, de deelnemers en medewerkers is in elke fase van de 

PDCA geëxpliciteerd;  

- Primaire en ondersteunende processen worden in samenhang uitgevoerd. De 

ondersteunende processen zijn onmisbaar en verhogen de onderwijskwaliteit; 

- Het Onderzoekskader van Inspectie (2017) en de wettelijke verplichtingen gelden als norm 

voor de basiskwaliteit; 

- Er wordt gewerkt met een managementsysteem dat de integrale kwaliteitszorg ondersteunt. 

 

3.3.3. Team- en persoonlijke professionalisering 

Teams in the lead vraagt het nodige van de professionaliteit van de docenten en van de 

schoolorganisatie. Om de professionaliteit op team- en individueel niveau te versterken en te 

verbreden wordt stapsgewijs toegewerkt naar een cultuur van eigenaarschap, resultaatgerichtheid, 

zelfsturing, en veranderkundige competenties. Resultaatgerichte en taakvolwassen teams, die in hoge 

mate zelf sturen op kwaliteit en doelen, hebben een hoog verandervermogen.  
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Voor onderwijsteams is het daarnaast van belang om aandacht te blijven houden voor de 

pedagogische en didactische kwaliteit, en dat kennis en inzichten t.a.v. het nieuwe onderwijsconcept 

binnen de onderwijsteams permanent geborgd wordt. De docenten zullen meer als team en in 

interactie met de studenten acteren. Zij dienen inzicht te hebben in hun eigen beroepsidentiteit als 

onderwijsprofessional en docent. Ze hebben kennis van het eigen vakgebied (vakbekwaam), van de 

onderwijsomgeving en de (toekomstige) beroepspraktijk en beschikken over een handelingsrepertoire 

dat past bij de (toenemende) diversiteit van hun studenten en de bijbehorende didactische modellen 

en werkvormen (pedagogisch-didactisch bekwaam). Zij moeten het vermogen hebben om, in 

samenwerking met anderen, beroepsgericht, studentgericht, toekomstgericht en regiogericht 

onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen. Zij worden de spil in de innovatie van het onderwijs en van 

het aanbod (innovatiebekwaam). 

Voor opleidingsmanagers en/of onderwijskundig leiders is verdere verdieping nodig op gebieden als 

transformationeel leiderschap, kwaliteitsbewustzijn en data analyse. 

Ook dienstenteams dienen aandacht te hebben voor verdere professionalisering, zodat de 

ondersteuning als smeerolie voor de organisatie kan functioneren.  

 

Er is een verdere verdieping nodig (ook over de opleidingen/sectoren heen) op gebieden als: 

- Deskundigheidsontwikkeling op het gebied van veranderbereidheid/ verandervermogen; 

- Pedagogisch-didactische scholing: coachend lesgeven, coachend begeleiden (studie- en 

loopbaanbegeleiding), gedifferentieerd lesgeven, feedback geven, didactische werkvormen 

t.a.v. gepersonaliseerd leren in samenhang met mediawijsheid; 

- Expertise om flexibele maatwerktrajecten te ontwikkelen;  

- Deskundigheid bieden om op teamniveau impliciet beleid te expliciteren in een  teamvisie en 

dit te vertalen naar een doorlopend team/activiteitenplan (DTP/DAP); 

- Deskundigheidsontwikkeling om data (vanuit enquêtes, onderzoeken) te analyseren, 

verbeteringen te benoemen en dit te borgen in het DTP/DAP;  

- Professionalisering om kwaliteitsbewustzijn te verhogen (basistraining op gebied van elkaar 

aanspreken en samenwerking binnen teams); 

- Deskundigheidsontwikkeling op het gebied van  transformationeel leiderschap – 

professionalisering OKL’ers; 

- Deskundigheidsontwikkeling voor diensten, waarbij zij toegerust worden op de (nieuwe) 

eisen, die aan hun werk worden gesteld. 

 

Effectieve docentprofessionalisering heeft niet alleen betrekking op formeel, georganiseerd en 

intentioneel leren, maar ook op informeel leren, waarbij docenten van en met elkaar op de werkplek 

leren, terwijl ze aan de onderwijspraktijk werken (Brouwer , Baay, & Hofland, 2018).   
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4. Monitoring en verantwoording   
  

4.1. Monitorings- en verantwoordingscyclus 

Passend bij de nieuwe structuur/organisatie wordt ook een nieuwe monitoringscyclus ontwikkeld, 

waarbij rekening gehouden wordt met een andere span of control. Om flexibel en wendbaar te zijn, 

wordt gekozen voor een management control systeem (MCS) dat de verantwoordelijkheid zo laag 

mogelijk in de organisatie legt. Het MCS is gebaseerd op het zogenaamde ‘Four Lines of Defense’-

model. Het onderwijsteam is primair 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

onderwijs en vormt daarmee de 1e lijn van 

controle. Onderwijsteams krijgen hierbij 

ondersteuning vanuit de centrale 

organisatie, die fungeert als 2e lijn van 

controle. De 3e lijn bestaat uit de interne 

audit- en control functie terwijl de 4e lijn 

wordt gevormd door ‘buitenstaanders’, 

zoals de accountant, inspectie, 

stakeholders, e.a. In het MCS wordt 

gekozen voor een afgewogen balans tussen 

soft- en hard controls (fig. 11).  
       Figuur 11. Management Control Systeem 

Vanuit de gedachte ‘teams in the lead’ nemen teams verantwoordelijkheid en worden zij 

aangesproken op hun professioneel handelen en op de resultaten die zij als team behalen; dit geldt 

dus ook voor de kwaliteitsafspraken. Vanwege de diversiteit van de teams en om de betrokkenheid 

vanuit het team zelf te optimaliseren, formuleert onze kwaliteitsagenda niet expliciet doelstellingen 

en KPI’s op teamniveau. De teams formuleren hun eigen teamambities en doelstellingen, en welke 

maatregelen zij nemen. Na gedegen analyse en i.r.t. de ambitie benoemt het team haar streefwaardes. 

De kwaliteitsagenda benoemt wel voorbeelden van maatregelen die voor teams bruikbaar kunnen zijn, 

passend bij de thema’s en ambities (zie A3 kwaliteitsagenda).  

Op organisatieniveau zetten we in op het continueren van de ingezette ontwikkelrichting en zijn er wel 

streefwaardes geformuleerd.  

 

De sturing op de realisatie van de kwaliteitsagenda gebeurt door onderwijsteams de opdracht te geven 

ambities en maatregelen te verwerken in een eigen ‘strategische kwaliteitsagenda’, die de basis vormt 

voor het opnemen van concrete acties en mijlpalen in de doorlopende team- of activiteitenplannen 

(DTP/DAP).  

De monitoring van de kwaliteitsafspraken verloopt op team- en instellingsniveau via de reguliere 

planning- en control-cyclus (P&C). De voortgang wordt primair door het team zelf gevolgd en periodiek 

besproken met het CvB (managementgesprekken). Daaromheen zit nog een schil van adviseurs, die 

zowel team als CvB ondersteunen. Om resultaten te kunnen volgen en verantwoorden krijgt het team 

beschikking over digitale rapportages waarin de benodigde gegevens beschikbaar worden gesteld. 

Teams zijn zodoende in staat hun doelstellingen en resultaten te monitoren en te evalueren, en over 

de realisatie van afspraken te rapporteren en te communiceren.  
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Naast monitoring van de voortgang van (harde) resultaten zullen de kwaliteitsthema’s ook regelmatig 

geagendeerd worden in een interactieve ontwikkelgerichte setting, niet perse deel uitmakend van de 

PDCA. Denk hierbij aan agendering bij cluster- en teambesprekingen tussen teams en bij de Team in 

Zichtgesprekken, die het College van Bestuur voert met de onderwijsteams. Daarbij wordt vooral 

vanuit een waarderende/lerende insteek het gesprek gevoerd, waarbij dialoog en bewustwording 

worden versterkt.  

Om de ontwikkelingen en resultaten op team- en instellingsniveau te volgen en te verantwoorden, 

wordt na twee jaar (eind 2020/begin 2021) een ontwikkelingsgerichte midtermreview gehouden en na 

vier jaar (begin 2023) een eindreview. Daarin wordt gemeten wat de ontwikkelingsfase is van teams 

t.a.v. de thema’s en de ambities.  

 

4.1.1. Merkbare resultaten en meetbare effecten 

Naast de management- en Team in Zichtgesprekken tussen team en College van Bestuur zijn er nog 

andere kwalitatieve instrumenten die informatie geven over de kwaliteit van ons onderwijs. Dit zijn 

o.a. studentenfeedback, intercollegiale consultatie, (team)peerreview, panelgesprekken, 

lesobservaties, leernetwerken, onderwijscafé, collegiaal leren. 

Voor de nieuwe instelling gaan we uit van één gezamenlijke instrument om taakvolwassenheid van 

teams te monitoren. Doelstelling voor 2020 is dat bij ieder team een scan is uitgevoerd en een 

groeitraject is bepaald.  

Verankering in de regio en samenwerking met externe stakeholders worden o.a. gerealiseerd door 

feedback van leerbedrijven, platform voor stakeholders en deelname aan regionale overleggen.  

 

Naast het stimuleren van de ‘zachte kant’ (inzetten op kwaliteitsbewustzijn, kwaliteitscultuur, 

eigenaarschap en samenwerken) wordt het belang van de ‘harde kant’ niet onderschat. De 

inspanningen van het nieuwe strategisch beleidsplan (en dus ook de kwaliteitsagenda) moeten leiden 

tot een hogere onderwijskwaliteit (outcome), die tot uitdrukking komt in de volgende thema’s: 

1. Hogere tevredenheid stakeholders (studenten, volwassenen, medewerkers, bedrijven);  

2. Betere onderwijsrendementen (studiesucces), gemeten aan jaar-, diploma-, startersresultaat;  

3. Verbetering arbeidsmarktrendement; 

4. Minder uitval onder studenten (VSV);  

5. Hogere instroom van volwassen studenten ikv leven lang ontwikkelen;  

6. Grotere doorstroom van studenten naar het hoger onderwijs en resultaten van deze 

studenten in het eerste jaar van het hoger onderwijs;  

7. Score standaarden inspectie is minimaal voldoende.  

 

In de bijgevoegde ‘A3 kwaliteitsagenda’ worden de ambities, (mogelijke) maatregelen, de te behalen 

resultaten organisatiebreed, de manieren waarop wij gaan meten of wij deze resultaten behalen, en 

de effecten in één overzicht weergegeven (zie ook leeswijzer A3 kwaliteitsagenda).  

 

4.1.2. Nulsituatie  

Omdat Arcus en Leeuwenborgh pas net gefuseerd zijn, is er nog geen gegevensset beschikbaar op basis 

waarvan de gezamenlijke nulmeting voor de KPI’s kan worden uitgevoerd. Om toch te komen tot een 

nulsituatie voor de gefuseerde instelling Arcus College en ROC Leeuwenborgh zijn verschillende acties 

uitgezet. Er zijn intern overleggen geweest met de afdeling Management Informatie, Audit & Control 

en de tijdelijke adviesgroep ‘kwaliteitsagenda’. Daarnaast zijn met DUO afspraken gemaakt dat vanaf 
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1 augustus 2019 de resultaten gecombineerd worden aangeleverd, ook met terugwerkende kracht. 

Medio 2020 zijn deze data bekend. Tevens zal er eind februari/begin maart 2019 een samengesteld 

bestand opgeleverd worden door DUO met data die door hen zijn aangeleverd in het kader van de 

kwaliteitsagenda 2019-2022. De resultaten van het Techniekcollege zijn verwerkt in de resultaten van 

beide moederorganisaties.  

Wanneer gedurende het transitietraject blijkt dat streefwaarden afwijken of bepaalde doelstellingen 

bijgesteld moeten worden, zal op basis daarvan ook de kwaliteitsagenda aangepast worden.  

 

4.1.3. Meetinstrumenten en streefwaarden 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de nulsituatie van de kpi’s per kernthema. Deze worden in de 

tabel (kwantitatieve resultaten) geordend; waar mogelijk worden de streefwaardes benoemd voor 

fase 1 en 2.  

 

Tevredenheid studenten (JOB) en leerbedrijven-praktijkopleiders (SBB-monitor) 

Voor de JOB resultaten en de resultaten uit de SBB-monitor is uitgegaan van de meest recente scores 

van beide instellingen. Omdat we de impact van de fusie niet kennen, zijn we voor het bepalen van de 

streefwaarde in de 1e fase uitgegaan van het landelijk gemiddelde in 2018. Voor de 2e fase volgen we 

de landelijke trend en zal de streefwaarde gelijk zijn aan het landelijk gemiddelde van 2020.   

Tevredenheid van herstarters en doorstarters i.k.v. LLO wordt na afloop van de opleiding/module 

gemeten middels een enquête. De 0-meting wordt bepaald over de periode van 1 aug 2019-31 jul 

2020). 

 

 

Tevredenheid medewerkers (MTO) 

Bij beide instellingen werden voor het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) 4 thema’s 

benoemd (betrokkenheid, bevlogenheid, tevredenheid, werkgeverschap), echter de vragen, die bij de 

verschillende thema’s werden gesteld, wijken af. Daardoor is de vergelijkbaarheid beperkt en is 

middelen niet mogelijk. Gezien het fusie-traject en een doorlooptijd voor het nieuwe beleid van 5-7 

jaar hanteren we in 2020 als streefwaarde de mbo-benchmark.  

 

MTO 2018 Leeuwenborgh Arcus College Streefwaarde 

mbo-benchmark 

Betrokkenheid 7,6 7,8 7,4 

Bevlogenheid 7,5 7,5 7,4 

Tevredenheid 7,6 7,2 7,3 

Werkgeverschap 7,1 6,7 6,8 

JOB 2018 Leeuwenborgh Arcus College Streefwaarde fase 1 

(landelijk) 

Rapportcijfer opleiding 7,2  7,3  7,1  

Rapportcijfer school 6,9  6,6  6,7  

SBB-monitor  

1 aug 2017 – 31 jul 2018  

Leeuwenborgh Arcus College Streefwaarde fase 1 

(landelijk) 

Tevredenheid praktijkopleiders 7,6  7,5  7,5  
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Studiesucces – rendementen  

Het studiesucces wordt afgemeten aan het jaar-,  diploma- en startersresultaat en wordt berekend 

over de periode 1 okt – 30 sep. De resultaten van 2017-2018 zijn nog niet bekend. Op basis van de 

studentaantallen op de website van MBOTransparant is er een gewogen gemiddelde berekend voor 

de nieuwe instelling. Voor fase 1 wordt als streefwaarde het gewogen gemiddelde van 2016-2017 

aangehouden. De streefwaarde voor fase 2 wordt bepaald o.b.v. de samengestelde resultaten van 

2018-2019, die door DUO aangeleverd worden. Bij de midtermreview (begin 2021) baseren we ons op 

de cijfers van 2018-2019; bij de eindreview (begin 2023) op de cijfers van 2020-2021.   

 

Studiesucces 

2016-2017 

Leeuwenborgh Arcus College Streefwaarde fase 1 

(gewogen gemiddelde) 

Landelijk 

gemiddelde 

Jaarresultaat  76,5% 72,5% 74,5% 73,2% 

Diplomaresultaat  77,0% 73,8% 75,4% 74,6% 

Startersresultaat 86,6% 81,8% 84,2% 84,5% 
Bron: https://www.mbotransparant.nl/ 

 

Jongeren en volwassenen in een kwetsbare positie 

Binnen de regio Zuid-Limburg en Parkstad zijn al veel initiatieven genomen m.b.t. het terugdringen van 

voortijdige schoolverlaters en begeleiding van kwetsbare jongeren (VSV-convenant – zie §2.3.6, 

4Limburg, Sociale agenda, Regiodeal Parkstad). Ook binnen ons ROC zijn al diverse acties opgestart, 

zoals het programma VOORdeel & Vervolg, speciale voorzieningen bij Entree opleidingen, deelname 

aan de pilot Praktijkleren en specifieke expertise bij het Loopbaanportaal. Toch ontbreekt het nog aan 

samenhang. Om effectieve interventies te kunnen uitbouwen (en ineffectieve interventies te 

beëindigen) is het van belang om vanuit een breder perspectief op zoek te gaan naar een (verbetering 

van) doelmatige samenwerking, waarbij er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van onderwijs, 

gemeenten en zorginstanties.  

Het doel is om in het eerste jaar op basis van deskresearch onderzoek te doen naar datgene wat er al 

ligt, zowel extern als intern. Wie is de doelgroep kwetsbare jongeren en volwassenen, welke factoren 

beïnvloeden VSV, welke acties zijn er al uitgezet, wie is waarvoor verantwoordelijk, en waar is 

afstemming en samenwerking nodig. Op basis daarvan kunnen we een aantal actiepunten benoemen 

voor de korte en lange termijn, deze intensiveren en de voortgang en effectiviteit van de trajecten 

continu evalueren en meten (o.a. o.b.v. VSV-cijfers). In deze lijnen van onderzoek en interventies is het 

van belang om eigenaarschap te creëren en verantwoordelijkheden te benoemen.   

Hoewel we ons bewust zijn van de naar verhouding hoge VSV-cijfers (zie § 2.3.5), willen we op dit 

moment nog geen concrete streefwaardes benoemen. Op termijn is ons streefgetal de landelijke norm.   

 

Gelijke kansen  

Binnen het ROC is al veel aandacht voor het persoonlijk talent van onze studenten, zodat zij uitstromen 

naar werk, doorstromen naar vervolgonderwijs en zich als goede burger ontwikkelen.  

De fusie biedt mogelijkheden om van elkaar te leren. Samenwerking tussen opleidingen binnen 

dezelfde branche, maar ook over de sectoren heen, wordt gestimuleerd. Kwalitatieve instrumenten 

hiervoor zijn verschillende feedbackvormen als intercollegiale consultatie en (team)peerreview.  

Voor fase 1 wordt het gewogen gemiddelde van de betreffende KPI’s gehanteerd. In fase 2 streven we 

naar de landelijke norm.  
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Peer Review-spel: samen werken aan onderwijsvernieuwing (mbo-today: 21 januari 2019) 

Samen met collega’s werken aan onderwijsvernieuwing? Dat kan 

met het Peer Review spel, ontwikkeld door vier docenten van ROC 

Leeuwenborgh. 

Vier bevlogen docenten werden benaderd door de 

kwaliteitsmedewerker van Leeuwenborgh om een methode te 

ontwikkelen die tot succesvolle onderwijsvernieuwing kan leiden. Zij 

zochten naar een goede manier om collega’s te laten leren van 

elkaar zodat de onderwijskwaliteit verhoogd wordt. Eerst dachten 

zij na over wat nu feitelijk onderwijskwaliteit is. Vervolgens 

brainstormde het viertal over manieren om docenten met elkaar in gesprek te laten gaan. 

Spelvorm 

Docent Dennis Meijer: ‘We wilden iets laagdrempeligs en informeels, vandaar de spelvorm. We zijn twee jaar 

bezig geweest met de ontwikkeling van het spel. Peer Review kan gespeeld worden door groepen van zes tot 

vijftien docenten. Het is prettig is om het te spelen op een locatie waar je lekker kunt bewegen. Een hapje en 

drankje erbij maakt het spelen lekker informeel. De spelers denken na over vraagstukken, keuzedelen, 

examinering, verzuim, kwaliteitszorg en innovatie en komen daardoor vol ideeën en inspiratie uit het spel’. 

Uitbreiden 

Meijer: ‘Er zijn nu dertig exemplaren van het spel gemaakt door een uitgever. Komend jaar gaan wij met hulp 

van een Scale Up project kijken of we het spel kunnen uitbreiden. We gaan dus ook onderzoeken of we het spel 

kunnen aanpassen zodat het geschikt is voor andere organisaties buiten het onderwijs’. 

 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Dit speerpunt is verweven in de gehele kwaliteitsagenda. Voor aansluiting op de arbeidsmarkt maken 

we gebruik van 3 KPI’s.   

- Arbeidsmarktrendement23: studenten die aansluitend aan hun opleiding de arbeidsmarkt 

betreden en een jaar later meer dan 12 uur aan het werk zijn (bron CBS)  

- Arbeidsmarktperspectief: de kans dat een gediplomeerde schoolverlater werk vindt in het 

verlengde en op het niveau van zijn opleiding (bron SBB)   

- Arbeidsmarktrelevantie: is onderdeel van macrodoelmatigheid, waarbij inzicht gegeven wordt 

in kans op werk en kans op stage (bron SBB). Macrodoelmatigheid wordt op bc-code bepaald.   

De streefwaarde voor arbeidsmarktrendement en arbeidsmarktperspectief wordt afgemeten aan het 

landelijk gemiddelde.   

 

Monitoren van DTP/DAP 

Teams formuleren op de genoemde ambities maatregelen (inclusief deelname aan disruptieve 

programma’s), nemen dit op in het DTP/DAP en leggen hier verantwoording over af aan het CvB. Het 

kwantificeren van aantal ambities/maatregelen in het DTP/DAP is weinig doelmatig, omdat dit 

onvoldoende informatie geeft over de kwaliteit van de geformuleerde maatregelen en gewenste 

resultaten/streefwaardes. De dialoog en het verhaal achter de maatregelen en cijfers (merkbaar en 

meetbaar) bepalen de kwaliteit en inhoud van het DTP/DAP; dit komt o.a. terug in de Team in 

Zichtgesprekken en managementgesprekken tussen CvB en onderwijsteams. Tijdens de midterm- en 

eindreview wordt de ontwikkelingsfase van teams in kaart gebracht en op basis daarvan wordt 

gestuurd.  

                                                           
23 Met de termen arbeidsmarktrendement en arbeidsmarktpositie wordt hetzelfde bedoeld 

https://mbo-today.nl/wp-content/uploads/2019/01/Peer-Review-Spel.jpg
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Kwantitatieve resultaten (meetbaar) 

Onderstaand worden de KPI’s en waar mogelijk streefwaardes per thema/ambitie benoemd (nnb = nog niet bekend).  

 

Beroepsgerichtheid  

 IBO’s in co-creatie met bedrijfsleven 

 Hybride leeromgevingen 

 

 

 

Leeuwenborgh 

 

Arcus  

Streefwaarde fase 1 

(landelijk gemiddelde 2018) 

Streefwaarde fase 2 

(landelijk gemiddelde 2020) 

JOB clusterscore 2018 

- Stage (BOL) 

- Werkplek (BBL) 

 

 

3,7 

3,9 

 

3,8 

4,0 

 

3,6 

3,8 

 

SBB-monitor (2017-2018) 

- Tevredenheid praktijkopleiders 

 

 

7,6 

 

7,5 

 

7,5 

 

Studentgerichtheid  

 Gepersonaliseerd leren 

 Leven lang ontwikkelen 

 Modularisering/digitalisering 

 Kwetsbare jongeren 

 Gelijke kansen 

 

 

 

 

Leeuwenborgh 

 

Arcus  

Streefwaarde fase 1 

(landelijk gemiddelde 2018) 

Streefwaarde fase 2 

(landelijk gemiddelde 2020) 

JOB clusterscore 2018 

- Lessen/programma 

- Toetsing en examinering  

- Studiebegeleiding 

- Onderwijsfaciliteiten  

- Vaardigheden en motivatie  

- Sfeer en veiligheid 

 

 

3,5 

3,8 

3,6 

3,5 

3,4 

3,8 

 

3,5 

3,9 

3,7 

3,7 

3,5 

3,9 

 

3,4 

3,7 

3,5 

3,6 

3,4 

3,8 

 

Studentaantallen ikv LLO 

- Aantal BBL trajecten  

(peildatum 1 oktober 2018) 

- Aantal 3e leerwegtrajecten 

- Aantal afgegeven certificaten  

 

 

19 – niv 1 

181 – niv 2 

nnb 

nnb 

 

32 – niv 1 

199 – niv 2 

nnb 

nnb 
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 Kwetsbare doelgroepen   Leeuwenborgh Arcus  Fusie (gewogen gemiddelde) Landelijke norm 2018-2019 

VSV 2017-2018 

- Mbo 1 

- Mbo 2 

- Mbo 3 

- Mbo 4 

 

 

26,62% 

10,32% 

5,46% 

3,32% 

 

34,86% 

11,96% 

4,52% 

3,48% 

 

30,74% 

11,14% 

4,99% 

3,40% 

 

26,40% 

8,60% 

3,20% 

2,70% 

Arbeidsmarktrendement  

- Niveau 2  

 

 

80,06 

 

 

66,67% 

 

73,37% 

 

 Leeuwenborgh  Arcus   

Studentaantallen 2017 

- Instroom vso/pro  

- Instroom vmbo zonder diploma 

- Niveau 1 totaal 

- Niveau 2 totaal  

- Deelnemers Voordeel & vervolg 

 

 

54 

340 

182 

838 

-- 

 

101 

-- 

192 

1182 

-- 

 

  

 Gelijke kansen  Leeuwenborgh Arcus  Streefwaarde fase 1 

(gewogen gemiddelde) 

Landelijk gemiddelde  

2016-2017 

Rendementen 2016-2017 

- Startersresultaat 

- Kwalificatiewinst 

- Opstroom niv 1-2-3 

- Doorstroom mbo-hbo 

- Studiesucces hbo 1e jaar 

 

 

86,6% 

87,2% 

44,4% 

43,9% 

78,5% 

 

81,8% 

83,7% 

39,4% 

25,6% 

75,4% 

 

84,2% 

85,5% 

41,9% 

34,8% 

77,0% 

 

 

84,5% 

87,0% 

42,4% 

36,1% 

-- 

Regiogerichtheid 

 Onderwijspartner voor de regio 

 Euregionalisering 

  

Leeuwenborgh 

 

Arcus  

Streefwaarde fase 1 

(landelijk gemiddelde) 

Streefwaarde fase 2 

(landelijk gemiddelde 19-20) 

SBB-monitor 2017-2018     
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- Tevredenheid praktijkopleiders 

 

7,6 7,5 7,5 

Toekomstgerichtheid  

 21st century skills 

 Aansluiting arbeidsmarkt 

 Onderzoek en startups  

  

Leeuwenborgh 

 

Arcus  

Streefwaarde fase 1 

(landelijk gemiddelde) 

 

- Arbeidsmarktperspectief 2016 

- Arbeidsmarktrendement 2017-

2018 

- Aandeel BBL-trajecten 2017-2018 

 

86% 

78,45% 

 

15,01% 

87% 

75,54% 

 

18,32% 

86% 

nnb 

 

nnb 
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5. Budget  
 

5.1. Begroting 

De onderwijsvernieuwing vraagt om een vernieuwde wijze van toewijzen van middelen en mensen. In 

2019 wordt het financieel beleidsplan voor ROC Zuid-Limburg ontwikkeld inclusief een vernieuwde 

allocatiesystematiek.  

Voor de kwaliteitsagenda is aan elke ambitie (indicatief) een budget toegekend. Dit is in het document 

‘meerjarenbegroting kwaliteitsagenda ROC Zuid-Limburg’ weergegeven.  

Ondanks het feit dat de drie landelijke speerpunten jongeren in een kwetsbare positie, gelijke kansen 

in het onderwijs en onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst verweven zijn in 

alle thema’s van onze onderwijsfilosofie, zijn er in de meerjarenbegroting voor de eerste twee 

speerpunten ook specifieke middelen vanuit het investeringsbudget toegekend. De middelen 

toegekend aan de thema’s omvatten impliciet ook middelen voor het speerpunt ‘toekomstgericht 

onderwijs’.  

Vanwege het feit dat we in een transitietraject zitten is de verwachting dat gedurende het traject 

bepaalde doelstellingen en budgetten bijgesteld moeten worden.  
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6. Intern draagvlak en externe betrokkenheid 
 

ROC Zuid-Limburg sluit aan bij de wens van onze externe stakeholders om inhoud te geven aan een 

instelling overstijgende en richtinggevende - innovatieve - beleidsagenda. Door het brede draagvlak 

van interne en externe stakeholders24 voor het fusietraject en de beslisnotitie (ambities van het nieuwe 

ROC), is automatisch ook draagvlak gegeneerd voor de kwaliteitsagenda. De kwaliteitsafspraken 

sluiten aan op de beslisnotitie van de fusie (zie fig 10 voor de tijdlijn en bijlage 9 voor overzicht 

bijeenkomsten).   

 

6.1. Beslisnotitie fusie 

Eind oktober 2017 is aan de externe stakeholders en vervolgens ook aan de interne stakeholders het 

voornemen van nadere samenwerking en mogelijke fusie voorgelegd in de vorm van vragen over 

mogelijke kansen en bedreigingen. De reacties van de externe stakeholders waren unaniem positief; 

zij hebben baat bij een duidelijke mbo-partner/aanspreekpunt in de regio. Met elke partij zijn eigen 

behoefte: de gemeente en scholen een doorlopend en breed portfolio en goede bereikbaarheid, de 

bedrijven een eenduidig aanspreekpunt en gerichte arrangementen, de provincie versterking van de 

economische en sociale infrastructuur. Ook de interne stakeholders zagen meerwaarde van nadere 

samenwerking.  

Gesignaleerde risico’s gingen over het concentreren van opleidingen, het frustreren van lopende 

innovatietrajecten, de bezuiniging op de onderwijsondersteunende organisatie en mogelijk ontstaan 

van cultuurproblemen.  

 

De beslisnotitie voor de fusie is in mei/juni voorgelegd aan de Raden van Toezicht, de 

ondernemingsraden, studentenraden en de externe stakeholders. De ruime transitieperiode, de 

garantie dat er geen ontslagen vallen als gevolg van de fusie, het in stand houden van het 

opleidingenportfolio en de toezegging dat onderwijsteams ‘in the lead’ worden gebracht en op een 

adequate wijze worden ondersteund, hebben voldoende vertrouwen gegeven voor de voortzetting 

van de besluitvorming. Ook de ruimte die wordt geschapen voor onderwijsinnovaties, wordt als een 

belangrijk winstpunt gezien. 

De externe stakeholders (circa 150 vertegenwoordigers hebben hun handtekening geplaatst onder een 

adhesiebetuiging voor de fusie) hebben vertrouwen in de fusie en in de onderwijsvernieuwing; zij zien 

het als een kruisbestuiving, die zorgt voor iets nieuws in een nieuwe samenwerking. De volgende 

aandachtspunten werden genoemd: 

- Intensieve samenwerking en afstemming met externe omgeving  

- Doorontwikkeling van doorlopende leerlijnen  

- Meenemen van de Euregio  

- Het MKB als gesprekspartner voor scholen 

- De gewenste cultuur van de nieuwe organisatie  

- Eigenaarschap beleggen voor de disruptieve programma’s  

- Verschillen in ontwikkelingsfase/taakvolwassenheid van teams en professionalisering van 

medewerkers  

- Persoonlijke groei en ontwikkeling van studenten (ook voor kwetsbare doelgroepen) 

                                                           
24 Interne stakeholders zijn studenten (studentenraad), docenten, medewerkers, OR. Externe stakeholders zijn 
scholen, provincie, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties. 
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- Digitalisering en socialisering van studenten 

Bovengenoemde punten komen ook terug in onze ambities en maatregelen (A3). Voor verdere 

informatie en afstemming met de externe stakeholders zal een platform ingericht worden.   

  

6.2. Kwaliteitsagenda 

Ten aanzien van de kwaliteitsagenda zijn in augustus en september de onderwijsteams (directeuren, 

opleidingsmanagers, onderwijskundig leiders, team strategie & beleid, kwaliteitszorgmedewerkers) 

geconsulteerd. Zij hebben verder uitleg gekregen over de ambities en maatregelen genoemd in het A3, 

gevraagd of zij zich herkennen in deze ontwikkelingen/ambities en of en hoe zij hier verder invulling 

aan kunnen geven. Allen gaven aan dat dit een voortzetting en verdere vertaling is van het huidige 

strategische beleidsplan (Arcus 3.0 en LMHV). Op basis van hun input is het document verder 

aangescherpt.   

De studentenraad was verheugd, dat zij een aantal afspraken, die genoemd staan in de sideletter tav 

de beslisnotitie fusie (juli 2018), terug kan lezen in de kwaliteitsagenda. Ook de beide 

ondernemingsraden kregen in september/oktober verder uitleg over de kwaliteitsagenda. Directe 

input is verwerkt. Aandachtspunten; zij geven aan dat het ambitieniveau hoog is, spreken hun zorg uit 

over de extra werkdruk en vragen naar mogelijkheden om op een andere wijze mensen en middelen 

toe te wijzen.  

Er is overleg geweest met SBB, waar verdere samenwerking werd besproken. De onderwijscommissie 

van de Raad van Toezicht van Arcus is geïnformeerd, evenals de vo-scholen, hogeschool Zuyd en de 

drie gemeentes Maastricht, Heerlen, Sittard/Geleen. Hun input is meegenomen in de verdere 

uitwerking van de kwaliteitsagenda. De aandachtspunten, genoemd door de Raad van Toezicht van 

Arcus, komen impliciet en expliciet terug in de thema’s; prioritering is afhankelijk van de visie en 

strategie van het team.   

 
Figuur 11. Tijdlijn bijeenkomsten kwaliteitsagenda  
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7. Duurzaamheid 
 

ROC Zuid-Limburg heeft een ambitieus strategisch plan opgesteld dat in een periode van 5 jaar de 

bestaande scholen gaat omvormen tot een flexibel en wendbaar instituut dat een onmisbare partner 

voor de regio gaat zijn. De middelen uit de kwaliteitsagenda zijn een aanvulling op het budget dat de 

instelling vrijmaakt voor de noodzakelijke transitie. Het is daarom vanzelfsprekend dat duurzaamheid 

en borging belangrijke uitgangspunten voor ons zijn. Op welke manier doen we dat? 

 

Dialoog 

ROC Zuid Limburg streeft in haar visie naar duurzame en betekenisvolle samenwerkingsverbanden. 

Vertrekpunt is dat er sprake moet zijn van evenwaardige partnerships met de omgeving die voor alle 

partijen tot een meerwaarde leiden. Dit betekent dat we zowel op teamniveau als op instellingsniveau 

regelmatig de dialoog aangaan met de studenten, de branches, het vmbo/hbo en de overheden. Deze 

dialoog is gericht op informeren, consulteren en verantwoorden. Hierbij betrekken we resultaten van 

de tevredenheidsmetingen en mogelijke verbeteracties. 

 

Verankering in P&C-cyclus 

In de planning- en controlcyclus betrekken we veel nadrukkelijker de input vanuit de branche, de 

studenten en de medewerkers. De reguliere auditkalender en -systematiek passen we aan om een 

goed beeld van de verankering in de organisatie te leveren. Meetgegevens zoals die in onze 

kwaliteitsagenda zijn genoemd vormen een belangrijk uitgangspunt in deze cyclus.  

 

Transitieplan 

Bij de fusie van ROC Zuid-Limburg is een transitieperiode van vijf jaar vastgesteld om de transformatie 

naar het nieuwe ROC met zijn ambities te verwezenlijken. De benodigde middelen zijn gereserveerd 

en er zijn transitiemanagers aangesteld om het totale traject te leiden en te monitoren. 

 

Professionalisering en aannamebeleid 

Een belangrijk instrument in de verduurzaming van de kwaliteitsambities ligt op het terrein van 

professionalisering van de medewerkers. Teams nemen hun verantwoordelijkheid in het realiseren 

van de ambities uit ons strategisch plan en worden hiervoor gefaciliteerd met organisatie, scholing, 

middelen en mensen. Zo kunnen zij de focus houden op onderwijs en de ontwikkeling daarvan (bijv. 

door practoraten). Personeel wordt benoemd op basis van competenties die passen bij onze ambitie. 

 

Door de inzet van deze vier instrumenten kunnen wij de duurzaamheid van de kwaliteitsverbetering 

garanderen en zal ons onderwijs tot duurzame resultaten leiden en merkbare effecten hebben voor 

studenten, medewerkers, werkveld.   
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9. Bijlagen  
 

Bijlage 1. Fasering transitietraject fusie 
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Bijlage 2. Schematisch overzicht kwaliteitsagenda 

 

 
 



 

 Kwaliteitsagenda 2019-2022.v2.0 - 20190224                                                                                                    72 

 

Bijlage 3: Overzicht van Zuid-Limburgse speerpuntsectoren  
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Bijlage 4. Overzicht van provinciale, sectorale en gemeentelijke plannen en 

programma’s 

 

Provincie Limburg 

- Limburg agenda 2030 

- Sociale Agenda inclusief Aanvalsplan ‘Zo werkt Limburg’ 

- Economische agenda – Human Capatal Agenda (HCA) 

- Onderwijs agenda: Kennis-As – Educatieve Agenda Limburg 

- Techniekplan Limburg 

- Regionaal Actieplan Limburg Tekorten (zorg en welzijn) 

- Limburgaanbod (aangeboden aan landelijke Overheid) met regiodeal Parkstad  

 

Zuid-Limburg (sectoraal en gemeentelijk) 

- Innovatie agenda Zuidd-Limburg (ESZL) 

- Strategisch actieplan: Randstad Zuid-Limburg 

- BORA 

 

Onderwijs en onderzoek (programma’s) 

- 4Limburg 

- Regionaal programma voortijdig schoolverlaten en begeleiding kwetsbare jongeren 
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Bijlage 5. Teamscan Arcus en Midtermreview LMHV 

 

 
Overzicht teamscan Arcus (2018) 

 

MIDTERM REVIEW Leeuwenborgh Maakt het Verschil, 2017 

Leeuwenborgh - totaaloverzicht 

 

Realisatie doelen Gepersonaliseerd Leren en Eigentijds Curriculum 

Studenten:  Persoonlijke leerroutes, online studiemateriaal, 21e eeuwse vaardigheden, mentoraat 

en onderwijsomgeving. 

Docenten:  Coachend onderwijs, professionalisering, lerende organisatie en ICT 

Voorwaarden: Keuzedelen, portfolio, intake inzicht leerproces en –resultaten, feedback.,  

Beleid:  Gepersonaliseerd Leren en Eigentijds Curriculum in beleid van het team 

Partners:  Samen onderwijs ontwikkelen met werkveld en maatschappelijk partnerschap in de 

regio 

 

Norm 

Door Sardes werd de norm gebaseerd op mate van realisatie en mate van zekerheid. Voor de mate van 

realisatie werden de scores per subdoel (zie bovenstaande doelen) getotaliseerd en berekend naar 

een percentage op thema.  

  

Bijvoorbeeld:  

De mate van realisatie: het thema ‘docenten’ heeft 8 subdoelen en per subdoel konden 5 punten 

gescoord worden. De maximale score is dus 40. Bij het team werd 20 punten gescoord (1 x 4 + 3 x 3 + 

3 x 2 + 1 x 1). Dit is 50% van de maximale score.  

Dit werd weergegeven in een webdiagram. 
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De mate van zekerheid: het thema ‘docenten heeft 8 subdoelen en per subdoel konden 3 punten op 

zekerheid gehaald worden. De maximale score is dus 24. Bij het team werd 19 punten gescoord (3 x 3 

+ 5 x 2). Dit is 70% van de maximale score en noemen we ‘aannemelijk’.  

De mate van zekerheid (op basis van waargenomen bronnen) werd weergegeven in een tabel.   

 

Mate van zekerheid die de waarneming biedt 

90-100% zeker 

50-90% aannemelijk 

0-50% onzeker 

 

Deze normen zijn overgenomen door S&B, waarbij 50% (in het webdiagram en mate van zekerheid) 

als grens wordt beschouwd voor de mate van ontwikkeling van een team/dienst.  
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Bijlage 6. Zwaktes en regionale ontwikkelingen gekoppeld aan de thema’s  

 

Thema’s en ambities Zwaktes Regionale ontwikkelingen 

Beroepsgericht   
Integrale 
beroepssituaties 

 

- Nog te weinig co-creatie onderwijs en bedrijfsleven bij 
vormgeven en uitvoeren onderwijs 

- Onderwijs inhoudelijk laten aansluiten bij regionale 
speerpunten, om mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen 

Hybride 
leeromgevingen 

- Betere aansluiting onderwijsprogramma’s op regionale 
arbeidsmarkt noodzakelijk – onderwijs meer baseren op 
authentieke beroepssituaties 

 

Studentgericht    

Gepersonaliseerd 
leren 

- Opleidingen soms nog te traditioneel, onvoldoende  flexibel, 
onvoldoende responsief naar student 

- Arbeidsparticipatie is laag, onderwijs op maat om student 
effectief toe te leiden naar de arbeidsmarkt 

Leven lang 
ontwikkelen  

- Nog weinig LLO, weinig BBL en cursorisch onderwijs; gebrek 
aan flexibiliteit en last van wet en regelgeving m.b.t. 
cursorische trajecten en certificaten 

 

- Behoefte aan gekwalificeerd personeel in vele  sectoren; 
urgentie om (toekomstig) personeel te scholen 

- Door krimp en mismatch op arbeidsmarkt  noodzaak en kans 
tot LLO (ontwikkelen doelgroep doorstarters, herstarters) 

Modulair onderwijs 
en digitalisering 

- Snelle ontwikkelingen die (voor het onderwijs) soms moeilijk 
te volgen zijn  

- Opleidingen soms nog te traditioneel, onvoldoende  flexibel, 
onvoldoende responsief naar student en regionale 
arbeidsmarkt 

- Behoefte aan gekwalificeerd personeel in vele sectoren; 
urgentie om (toekomstig) personeel te scholen; bereidheid 
tot samenwerken 

Jongeren in een 
kwetsbare positie  

- In relatie tot beschikbare populatie weinig uitgevoerde 
opleidingen op niveau 1 en 2; laatste jaren geen BBL Entree 

- Percentage VSV is hoog en rendementen bij Entree zijn laag  
- Onvoldoende toeleiding /begeleiding van jongeren vanuit 

Entree naar arbeidsmarkt  
- Doorlopende leerlijn pro/vso /vmbo – mbo Entree/niveau 2 

nog onvoldoende tot stand gekomen 

- Grote populatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  
- Arbeidsparticipatie is laag 
- Door krapte op de arbeidsmarkt kans tot opleiden en plaatsen 

van kwetsbare doelgroepen 
 

Gelijke kansen  - Doorlopende leerlijn pro/vso /vmbo – mbo Entree/niveau 2 
nog onvoldoende tot stand gekomen 

- Studiesucces mbo-ers in 1e jaar hbo onvoldoende 
- Vsv is over de gehele linie zorgpunt in de regio 
- Onvoldoende toeleiding /begeleiding van jongeren vanuit 

Entree naar arbeidsmarkt 
 

- Loopbaanontwikkelcentrum in oprichting vanuit Provincie en 
partners ikv leven lang ontwikkelen (Provincie Limburg, 
2017c) 

- Vanzelfsprekende samenwerking door fusie 
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Regiogericht    
Onderwijspartner 
van en voor de regio 

- Nog te weinig co-creatie onderwijs en bedrijfsleven bij 
vormgeven en uitvoeren onderwijs.  

- Te weinig ruimte voor ontwikkeling en innovatie; going 
concern neemt (te) veel tijd in beslag 

- Deelname aan meerdere PPS’en  en 
samenwerkingsverbanden in de regio 

- Vertegenwoordiging in regionale gremia 

Onderwijs in  
co-creatie met het 
bedrijfsleven  

- Nog te weinig co-creatie onderwijs en bedrijfsleven bij 
vormgeven en uitvoeren onderwijs 

- Behoefte aan gekwalificeerd personeel in vele sectoren; 
urgentie om (toekomstig) personeel te scholen; bereidheid 
tot samenwerken 

- Vele samenwerkingsverbanden in de regio. Triple helix 
platform (provincie, bedrijven, scholen) 

Euregionalisering  - Lage arbeidsmigratie in de Euregio; geringe mobiliteit 
- Voor de Euregio belemmeringen vanuit (sociale) wetgeving 

Toekomstgericht   
Anticiperen op een 
veranderende en 
dynamische 
samenleving 
21st century skills 

- Te weinig ruimte voor ontwikkeling en innovatie; going 
concern neemt (te) veel tijd in beslag  

- Snelle ontwikkelingen die (voor het onderwijs) soms moeilijk 
te volgen zijn  

- Bedrijven vragen om personeel met 21e eeuwse vaardigheden 
- 21e eeuwse vaardigheden verhogen duurzame inzetbaarheid 

personeel 

Arbeidsmarktvraag - Teams zijn met zichzelf bezig, onvoldoende leren van elkaar 
en uitwisseling  

- Door fusie divers en versnipperd aanbod met dubbelingen 
 

- Door fusie in staat om kansen te pakken, onderwijspartner in 
de regio te worden 

- Opleidingenportfolio: gezamenlijk breed en volledig aanbod, 
dat weg naar grotere macrodoelmatigheid voor de regio open 
stelt 

Actuele 
programma’s  

- Snelle ontwikkelingen die (voor het onderwijs) soms moeilijk 
te volgen zijn  

- Grotere bewustwording nodig van belang van onderzoek voor 
het mbo 

- Drie campussen waarbinnen technologie en innovatie wordt 
aangezwengeld 

Kwaliteitscultuur   

 - Nog onvoldoende functionerende PDCA cyclus op teamniveau 
en onvoldoende afmaken van de PDCA cyclus (C en A) 

- Handelingsverlegenheid en onvoldoende taakvolwassenheid 
van teams om ‘teams in the lead’ waar te maken  

- Teams zijn met zichzelf bezig, onvoldoende leren van elkaar 
(uitwisseling van kennis en kunde tussen de teams) 

 

Teams in the lead   
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 - Handelingsverlegenheid en onvoldoende taak-volwassenheid 
van teams om ‘teams in the lead’ waar te maken 
(gedifferentieerd beeld) 

- Nog te weinig co-creatie onderwijs en bedrijfsleven bij 
vormgeven en uitvoeren onderwijs  

- Behoefte aan gekwalificeerd personeel in vele sectoren; 
urgentie om (toekomstig) personeel te scholen; bereidheid 
tot samenwerken 

 

Professionalisering   

 - Veranderde rol docent naar ‘coach’ en analyse-vaardigheden 
van docenten nog onvoldoende ontwikkeld 

- Teams zijn met zichzelf bezig, leren onvoldoende van elkaar 
(uitwisseling van kennis en kunde tussen de teams) 

- Te weinig ruimte voor ontwikkeling en innovatie; going 
concern neemt (te) veel tijd in beslag  

- Snelle ontwikkelingen die (voor het onderwijs) soms moeilijk 
te volgen zijn  
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Bijlage 7. Parels ‘gepersonaliseerd leren en eigentijds curriculum’ 

CUvV 

CUvV I-Lab (ICT-faciliteiten en ICT-ondersteuning) 

Veva Samenwerking met Defensie; studenten krijgen goed beroepsbeeld 

Inzet externe coaches 

Samenwerking op sectorniveau (projectteams) 

CIOS 2 Startup: rekenen met QR codes.  

Werkleerbedrijf L@W 2.0/Fitland 

CIOS 3,4 Proeftuin dansopleiding 

Inzet externe coaches voor ontwikkeling didactische vaardigheden docenten 

tav GL 

Persoonlijke leerroute in de topsportopleiding 

Schoonheids- en 

voetverzorging 

Werkleerbedrijf (start-up Beauty and more) 

 

Economie 

Toerisme Eigen reisbureau (resultaat start-up de Reiswinkel) 

Werkvloer stage voor docenten 

FAS Concept Leerplein/studieplein 

Commercieel Maatwerktrajecten voor zij-instromers 

Projecturen – coachend leren  

Persoonlijke begeleiding door de mentor 

Startniveau wordt in kaart gebracht bij intake  

ICT Projectonderwijs en projectopdrachten (ism bedrijfsleven) 

Flexibele doorstroming  

Handel Gepersonaliseerd traject voor BBL 

Probleem gestuurd onderwijs voor BOL/niv 4 (vakoverstijgende thema’s en 

projecten) 

Juridisch  Doelen LMHV vertaald naar eigen doelen 

Logistiek Continue verbetering, bijscholing, professionalisering 

Gedifferentieerd onderwijs 

Bedrijfsonderwijs 

Ontwikkeling onderwijs in samenwerking met de branche 

Educatie 

Entree Project Voordeel en Vervolg 

Regionaal partnership met onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten  

Toeleiding naar werk voor volwassenen 

Vavo Maatwerk 

Werkvormen en roostering die GL mogelijk maken 

Vakoverstijgende lessen 

Volwasseneducatie/ 

Inburgering 

Netwerk van maatschappelijke partners 

GL programma 

Taalbuddies  
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Zorg en Welzijn  

Pedagogisch 

medewerker 

Studieplein 

Integratief project 

Helpende ZW Wijkleerbedrijf 

Praktijkgericht onderwijs 

Maatschappelijke 

zorg 

Dubbele diplomering mogelijk 

Intervisiegroep voor team 

Haarverzorging Hairlevel XL 

Meerdere werkvormen 

Gedifferentieerd rekenonderwijs 

Verpleegkundige Leslab  

Meerdere digitale lesmethodes 

Keuzedeel Vitaliteit 

Verzorgende IG Keuzedeel Vitaliteit (sluit aan bij belevingswereld student) 

Co-creatie onderwijs 

Teamontwikkeling  

 

Diensten 

HR De introductie en begeleiding van het duaal leiderschap (OM en OKL moeten 

nog wel hun draai vinden, maar dan gaan ze de teams in hun kracht zetten) 

De start-up ‘co-workspace’  

FEZ  De consulenten FEZ functioneren als ‘critical friend’ voor de 

opleidingsmanagers 

Bedrijfsdienst  De ontwikkelingen binnen het team. Er is grote betrokkenheid naar de 

onderwijsteams, gecombineerd met een dienstbare opstelling. Het team 

ontwikkelt vaardigheden om (nog meer) het gesprek aan te gaan met de 

onderwijsteams 

Loopbaanportaal  De ervaring van het loopbaanportaal met de gepersonaliseerde benadering 

naar studenten voor wie iets extra’s nodig is  
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Bijlage 8. Model voor Leven Lang Ontwikkelen 

 

In de verkenning naar Leven Lang Ontwikkelen heeft Platform Bèta Techniek onderstaand 

(gevalideerd) model ontwikkeld. Niet alleen wat betreft het soort activiteiten (het verschil tussen 

formeel en informeel leren is wel bekend), ook wat betreft de manier waarop het te organiseren 

(binnen de school, bij bedrijven of elders) zijn er meerdere mogelijkheden. Keuzes hierin brengen elk 

weer eigen vragen mee. Wie is bijvoorbeeld in the lead: het onderwijs of het bedrijfsleven? En als het 

onderwijs de regie wil nemen, wat vraagt dat dan van de positie en organisatie van de school? En van 

de betrokkenheid en rolopvatting van het bedrijfsleven?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Model voor leven lang ontwikkelen in publiek-private samenwerking  in het mbo (Platform Bèta Techniek) 

 

Toelichting model: 

Binnen 

Simulatieomgeving binnen de school, de school is in the lead, bedrijven zijn partner of adviseur. 

Buiten 

Onderwijs in een praktijkomgeving, anderen in the lead, de school is partner 

Formeel leren 

Systematisch en doelgericht leren voor diploma’s en certificaten (hieronder ook ‘non-formeel’ leren, 

gestructureerd leren buiten de school georganiseerd)        

Informeel leren 

In interactie leren en professionaliseren, het combineren van werken en leren; werken aan innovaties. 

 

Ontwikkelaar  

Onderwijs en bedrijfsleven zijn gelijkwaardige partners. De uitvoering ligt voor het grootste deel bij 

het onderwijs. Bedrijven leveren waar nodig een bijdrage. De activiteiten hebben tot doel om in co-

creatie nieuwe kennis en producten te ontwikkelen voor post-initieel én initieel onderwijs. 

Opleider 

Het bedrijfsleven geeft aan hoe de inhoudelijke ontwikkeling van (vooral) het initiële onderwijs het 

best vormgegeven kan worden. Het leren is in dit geval sterk gericht op het ‘kwalificeren’ voor de 

arbeidsmarkt (civiel effect). Parallel aan het kwalificeren voor de arbeidsmarkt wordt post-initieel 

aanbod ontwikkeld. 
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Katalysator  

De aansturing en uitvoering ligt nadrukkelijk bij een gezamenlijk team vanuit het 

samenwerkingsverband van onderwijs en bedrijfsleven en kenmerkt zich door innovatie en 

experimenten. Leren is binnen de context van de praktijk en gericht op directe toepasbaarheid in die 

praktijk (‘leren’ door en om te ‘doen’).    

Ondernemer 

Bedrijfsleven en onderwijs zijn gezamenlijk eigenaar van faciliteiten die nodig zijn voor de technologie, 

de opleidingstrajecten en het opleiden. Het onderwijs is expert in onderwijskundige principes en het 

initiatief en het accounthouderschap (het organiseren van vraag en aanbod) ligt bij het werkveld. Voor 

de partners is de erkenning van ontwikkelopbrengsten in de vorm van diploma’s of certificaten 

belangrijk (civiel effect). 
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Bijlage 9. Overzicht bijeenkomsten stakeholders 

 
Tabel 15. Overzicht bijeenkomsten interne en externe stakeholders 

Interne stakeholders 

Oktober 2017  Arcus & Leeuwenborgh Voornemen samenwerking en mogelijke fusie 

28 mei 2018 Arcus & Leeuwenborgh 

Informatiebijeenkomst fusie en Beslisnotitie  

29 mei 2018 Arcus 

30 mei 2018 Arcus & Leeuwenborgh 

31 mei 2018 Arcus & Leeuwenborgh  

7 juni 2018 Techniekcollege  

13 juni 2018 Leeuwenborgh 

Achterbanraadpleging door OR ikv fusie  14 juni 2018 Leeuwenborgh 

Augustus 2018 Arcus  

September 2018 Leeuwenborgh / Arcus  Teams, portefeuille Onderwijs, Strategie  & Beleid 

geïnformeerd en om input gevraagd  

September 2018 Leeuwenborgh / Arcus  OR, studentenraad, onderwijscommissie RvT 

(Arcus) geïnformeerd over het concept 

kwaliteitsagenda en om input gevraagd 

   

Externe stakeholders  

Oktober 2017 Bedrijven, scholen, 

gemeenten en provincie 
Voornemen samenwerking en mogelijke fusie  

18 juni 2018  vo, hbo en gemeentes 

Informatiebijeenkomst fusie en Beslisnotitie  19 juni 2018 Bedrijfsleven, provincie, 

mbo-instellingen  

September 2018 vo, hbo en gemeentes Geïnformeerd over het concept kwaliteitsagenda 

en input gevraagd 

Oktober 2018 SBB Bijeenkomst; de kwaliteitsagenda is besproken  

 

 


